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ΟΙΕ ΚΕΟΕΜΒΒΙδ 1860 ΟΗ.ΜΝΟ ΑΡΡΑΒΙΈΒΑΤ. Ι)ΝΙΙ>Ιϋΐ:ιι|>ϋΙΈ νοί.ΙΉΕΝ ϋΚίΟΟ-ΕΑΤΙΝΙ'Μ ΟΟΤΟ , υΝΙ)ΜθυθΟ()υΕ ΗΕΒΕ

ΙΑΤΙ.ΝΙ'Μ ΟΟΙΝΟΙΙΕ ΓΒΑΝ0Ι3 δΟΕΙ'ΜΗΟΟΟ ΕΜΙΤΙΙΒ : ΓΤΒΟΒΙΟΟΕ νΕΒΟ, ΙΙΤ ΡΒΕΤΙΙ ΙΙΐυϋδ ΒΕΝΕΡΙΟΙΟ ΓΒϋΑΤΙ Κ ΒΗ-

ΡΤΟΒ, εΟΕΙΚΟΤΙΟΝΕΗ ΙΝΤΕΟΒΑΜ 81\Έ Γ.Β^ΟνΜ δίνΡ. ΕΑΤΙΜΑΜ, 526 ΥΟΕΙΉΙΜΒΙΙη ΡΚΟ ΑΗΡΙ.ΙΟΒΙ ΕΟΙΤΙΟΝΕ ΕΤ 272

ΡΒΟ ΜΙΝΟΒΙ ΑΒ8(|1ΙΕ 1Ν0101Β116 ΟΟΝδΤΑΝΤΕΜ, εΟΗΡΑΒΕΤ ΝΓΧΕδίΕ ΕΒΙΤ, 8Ρ.Γ.115 ΕΝΙΜ ευΐυδΟΙΙΒ νΟίΙΉΙΝΙδ ΑΜΡΟΙ-

ΤυΟΙΝΕΗ ΝΒεΝΟΝ (Τ ΟΙΓΠΟΟΕΤΑΤΕ5 λ'ΑΚΙΑ ΡΒΕΤΙΑ /Ε011ΑΒΙ1ΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 0018 ΕΗΑΤ ΙΝΤΕΟΒΕ ΕΤ 8Ε0Β8ΙΜ

εΟΕΟΕΟΤΙΟΝΕΜ ΟΒ^εΟ-ΟΑΤΙΝΑΜ, ΥΕΕ ΕΛΗΡΕΜ ΕΧ 0Β.€00 ΙΑΤΙΝΒ \ΤΒδΑΜ, ΤΙΚ 01ΌΙΙ01Έ ΥΟΕΟΜΕΝ ΡΚΟ ΝΟνΕΜ νΕΙ

ΡΚΟ 8ΕΧ ΓΚΑ.Ν0Ι6 ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. Ι8Τ* ΟΟΝΡΙΤΙΟΝΕΒ δΕΒΙΕΒΙΙδ ΡΑΤΒΟΕΟΟΙ.Ε ΝΟΜιυΐΙ ΕΧ018Ι8 ΑΡΡΕΙΟΛΝΤΟΒ.

ΡλτηοιοονΕ οηχϋΜ τομόβ υ ν.

δ. ΙΟΑΝΝΕδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜϋδ.

ΚΧΟΟΟΕΒΑΤΟΚ ΕΤ >ΈΝ1Τ ΑΡΟϋ ^-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟΒΕΜ,

ΙΝ νίλ ΟίεΤΑ Ι)ΆΜΒ0Ι5Ε, ΟίΙΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ Ι,ΙΠΈιΊ,Ε ΡΑΚΙ8Ι0Π11Μ ΥΠΧ,Ο ΟΈΛί'£Λ

ΝΌΜΙΝΑΤΑΜ, 8ΕΙΙ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΧΤΚΟνβΕ, ΜΝΟ ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΛΙδΙΝΑ.
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Λ;3? ΑΥΙδ ΙΜΡΟΚΤΑΙΝΤ.

./ Ο'Βρπ':» ιιηβ ιΙρ,ηΙοιη ρΓονίιΙβηΙϊεΙΙΡδ αυί Γβ($ίβδοηΐ 1β ιιιοηϋβ , ΓΟΓβπιεηΙ Ιβδ ορυνΓββ 3ΐι-(ίρ<-βιΐ5 άβ ΓοπϋπηίΓρ β> Ι

£Γ Η »3ΐ,β (-οηΐΓΒίΙκΊίοη!. ρΐυ•* ου ηιοίηδ ΓοΠεδ ει ιι ιηΙΐΓβιι^ββ. ίεβ ΑΙεϋεη ΟαίΙιοΗφια ηε ρηιινβίεηΐ &υέΓβ έοπΐρρετ 1

;' » ~> \ γ3ρο«ι άίνίπ άε ΙβιΐΓ υΐίΐίΐέ. ΤαηΙήΙ οη 3 οίέ ΙειίΓεχϊβΙεηεβ ου Ιρπγ ίπιροΠϋηοε; Ι3ΐιΐή1υη 3 άϊΐ η,υ'Πβ (Οίβηΐ Γβτι

οιι πη'ί'.ι βΐΐαίβηΐ ΓβίΓΡ. Γ.βρρηΊβηΙ ί]•> | ΓδυϊνρηΙ Ιριιγ ρ,ιπίγγρ <Ι(•ι>ιιί>; •1 ί 31)3, βΐ Ιρδ ρΓΟάηοΙίοηδ ςιιί βιι 8ογΙ

Ηο.νϊοιιιιρηΙ άβ ρΐιιβ οη ρΐιιβ £Γ3νβ3 ρΙ δοίίξηέβδ : βυδδί ρβΓβίΙ-ίΙ οοΓΐ3ίη φΐ'3 υιοίιι* ά'βνεηεπκ'ηΐδ ςιι'βηοηηβ ρπιιΐΐ'

Ιι ιιηαίηρ ηε 83ιιγ»Ιι ρΓίνοϊΓ ηϊ εηιρίοΐιει•. οβδ ΑΙεΙίεη ηβ 8β ΓεπηεΓοηΐ ςυβ ςυβηά Ια ΒϊΝΐοΙΙιεοηε άα ΟΙετιιί 8

Ιεπηίηύο εη 3Ρδ 2,000 νοίυπιεδ ίιι-4°. ίε ρ35δύ ραταΐΐ υη 50γ (ζζτ ηι άβ Ι'ινβαίΓ, ροιίΓ οβ ςυ'ίί ν 3 3 βκρέΓβΓΟ

ιχαίιιάΓε. 0ερεηά3ηΙ, ρ.ιΓηιί Ιββ ι αίοπιηίί•* βηχφίβΙΙεδ ϊΐβ δε βοιιΐ ΐΓουνέβ εη 1>ηΗρ, Π εη βδΐ άβυχ ςυί οηΐ βι<5 εοι

ηικΊΙεπιπιΙ ΓρρΐΊεβ*, ρβΓεο σ,υ'ρΐ.ιηΐ ρ1ιΐ8ε3μίΐ3ΐβδ, ΙβϋΓ βΕΓεΙ ειιΐι-αΐηαίΐ ρΐυβ άε οοηδΡφίΡΐιοεβ. ϋβ ρβΐϊΐβ βι ϊρο

ροπουιτεπίδ 58 κοιιΐ «Ιοιιο αοΐιρπιέκ. ρ;ΐΓ Ιριιγ ιΟΓΓβδροηάαηοε ου ΙειΐΓ8 νονα^ευΓδ, 3 τέρέιεΓ ρ3Γ(ουΙ ι]θε ηοβ ΕάϊΙί

ύΐβίειιΐ ηΐ3ΐ οοιτίΒΡββ ει τηβΐ ίπιρπηι<•Ρ3. Νβ ρουναηΐ βΐΙβα,υεΓ Ιε ΓοικΙ <Ιε5 0ιινΓ3βεβ, α,υϊ , ροιίΓ Ι.ι ρ1υρ»Π, ιιβ 8

π,αβ Ιββ οηβΓδ-ά'α.ΜίνΓβ <1ιι Γ,3ΐηο;ίοί5ΐηε ΓΡΟοηπιιβ ρουΓ Ιεΐί άαηδ Ιου» |Ρ5 Ιεηιρ3 εΐ άβιΐδ Ιου» ΙΡ8 ρβνβ, Π Γαΐΐαίι 1)

κε γρ]οΙργ κυτ 13 Γοηηο (13ΙΙ5ΡΕ ςυ'εΙΙβ 3 άε ρΐυδ δέπευχ , 13 οοΓΓβοιίοη βι 1'ίηιρΓβδδίοη ; εη βΟεΙ, 1β8 οηβΓδ-<1 οειι

ιη•ηιε η'αιιταίοιιΐ ςυ'ιιηε άβηιϊ-νβΙειίΓ, δι 1ε ΙεχΙε εη έΐ3)1 ίηβχβοι ου ίΙΙί>ο1>!ε.

II 851 ΐΓ«'8-νΓ3Ϊ ςιιε, άβηδ Ιβ ρπηοϊρρ, υη δΐιοοέδ ϊπουϊ ά3Π5 Ι?8 Γβδίεδ άε Ιβ Τνρη(;Γ3ρηίβ 3ν3η| Γογοο ΓΕάϊΙβυ.Γ

ΓβοοιιΠΓ βυι π)«03ηίφΐΡδ, βΙΙη «"ε ηΐ3ΐνηεΓ ρΐυβ Ηρίάεηιευΐ ει άβ ιΙοηηεΓ 1ο8 οιι\τα§Ρ3 3 πιοίηάΓβ ρπχ, φκιίτβ νοΙιΐΓ

<Ιυ Ληυ^ΐβ Οοηη ά'ΕοήΙητο ιαϊηΐΰ α άβ ΤΜοΙοί/ίβ ΤογρπΙ Ιίηίδ 3νεε 13 εοΓΓεοίοη ίΓικηΓΓίδίΐηΙβ (Ιοηηέε η'ίΐΐΒ Ιβ8 ίπΐ(

πιβπεδ 3 ρτεδςυε ΙουΙ εε ςυί δ'έύϊΐε; ϋ ΡβΙ νΓβί αιιββϊ ςιι'υη εβΠ3ΐη ηοπιοΓε ύ'βυίτεδ νοίιιηιεδ, 3ρρ3Πεη3πΐ ,ί <5ϊνβΓ

Ι'υηΙϊεβΙίοηϊ, Ι'ϋΓβηΙ ίηιρΠηιίδ οιι ΐΓορ ποϊγ ου ΐΓορ σίβηο. Μ3Ϊ8 , άερυίδ οεδ Ιειηρβ εΐοί^ιιέδ, Ιβδ ηιέεβηϊςυβδ ι

εέιΐέ Ιε ΐΓβνβίΙ αιιχ ρΓΟϊβεβ 3 Ι)Γ38, ει ΓιιηρΓεκδίοιι ςηί βη κογΙ, δηηδ ίΐιε ιΐιι Ιηχβ, ηΐΐι-ικίιι α,υβ Ιβ Ιιιχβ ^ϋΓ«ΓΗ^ι ά,

ίΐεβ οιινΓβΒΡδ ϋ'ιιηε ΙεΙΙε ηβΐιίΓε, εδί ρβΓΓβίιεηιειιΙ εοηνεηβοίε δοιυ Ιουδ Ιεδ ΓβρροΓίδ. Οιιηιιΐ 3 13 εοΓΓβεΙίοη, ϋ

(Ιβ Γ;ιίι ςυ'εΙΙβ υ'ϊ μηιαίδ έΐέ ροΠέβ δι Ιοίη (13Π8 3οευηε έαΊΓιοη βηοίβηηε ου εοηΙεπιροΓ3ίηβ. Κίεοηιπιεοί ρη 8βΓ3!

. ,ΊιΐΐΗ'πίΓΐιΐ , ίρ^δ ΙοιιΐΡδ Ιεδ ρβϊηεδ βΙ ΙοιιΙβδ 1β8 (Ιέρβηδβδ ςυβ ηουδ δυοίβδοηδ ρουΓ 3ΓπνβΓ ίι ρυΓ^βΓ ηθ8 όρΓευνοβ

ιουΐεβ Ι'3υΐε8? ί'η3ΐ)ί1υ<1ε, ρη 1)ρο^Γ3ρ1ιίβ, ηιίηιβ ()3ηδ Ιεβ πιεΙΙΙευΓεδ ιηαί'οη•!, 831 άκ ηβ εοΓπρεΓ ςυβ ύβυχ έρΓβϋ'

βΙ ά'εη εοηΓίτεΓ υηε Ιγο βΐέιηβ 3νβε)3 δβεοηιΐβ, δβηβ βνοΪΓ ρΓέρ3Γβ βιι πβη Ιβ ηιβηιΐδοπία'β Ι βιιΙευΓ.

1)308 Ιββ ΑΙίΙίϋη ΟαίΙιοΙϊηικ» 13 (1ί(ΓόΓΡΐιε« 881 ριεϊψιε ίηοοιηπίρ,ιΐίίίπιΜε. Αο πιογβη ϋβ εοΓΓβεΙβυΓβ 1>13πγ1ιϊ5 8<

Ιβ ή3ΓΠ3ί8 εΐ άοηΐ Ιε εουρ (Γαιΐ Ι,νρθ£Γ3ρηίηιιε βδΐ 88Π3 ρίϋβ ρουΓ Ιεδ Γ»υ1εδ, οη εοοιπιεηεβ ρ3Γ ργβρ,ίγργ Ια εορίε ά

ΙιουΙ 3 ΓμιιΙγρ δ3η$ βη εχεβρΙεΓ υη δευΙ ιηοΐ. Οη Ιίι εηδυίΐε εη ιιΓΡίιιιίτε έρΓβυτβ 3νεε Ι:< εορϊε βίιιδί ρΓρρβΓέβ. Οη

βη βεαοπϋε α"8 13 πιεπιβ πιηηίίτρ, τηβίδ βη εοΙ'3ΐϊοηη3ηΙ 3νεε 13 ρΓβπιίβιβ. Οη ΓβίΙ \» ιτιέηιε εηοβε βη ιίετεβ, βη γοΙ

ιϊοηηηηΐ ηνρι: Ια 8ρριιιμΙρ. Οη 3£ίΙ (Ιε πιεπιε εη ςυ3Πε, εη εοΙΙβΙίοηηβηΙ 3νβε 13 ιϊοπρ. Οη ΓΡη'ουνβΠβ Ι.ι ηιίηιε ο|

Γ3ΐ.ίοη εη ηιιίηΐβ, βη εοΐΐβΐϊηηηβηΐ ;ι ν ρ ρ \ά ςιΐ3Πε. Γεδ εοΙΙβϋοηηειηεηΙδ οηΐ ρουΓ ΙιιιΙ ιΐβ νοίΓ δι βυεηηβ ύβδ ί.πι

5ί{τΐ)3ΐέε8 3,| ουΓεια ρ3Γ ΜΜ. Ιεδ εοπεεΙευΓδ, 50Γ \-λ πκΐΓί,'Ρ, άεδ ερΓευνεβ, η'3 βεΐιβρρέ 3 ΜΜ. Ιβδ εοΓη^ευΓδ 8ιιγ

ιηαΓήΓε βι Ιβ ηιγΙ.ίΙ. ΑρΓίδ ερδ οίησ, ΙεοΙητεδ εηΙίέΓ38 εοηίΓοΙέεβ 1'ιιηε ρ3Γ ΓβυίΓε, βι Ρη ο*ρ!ιογ8 α"β 1» ρΓέρ3Γ3ΐί

εί-<1ρ38ΐΐ8 ηιεηΐίοηηββ.νίρηΐ υηε Γένίβίοη, ει δουνεηΐϋ εη νίειιΐ ο"βυχ ου ΙΓοίδ; ρυίβ Γοη εϋεΐιβ. ίε εΐϊοΐιβ^ρ ορρΓβ, ι

εοηβκφιειιΐ !:■ ρηΓειέ ιΐυ ΙεχΙε 88 ΐΓΟηνβηΙ ίπιπΊοΙιίϋδέε, οη ίαΙΙ, βνεε Ιβ εορίε. υηε ηουνε'ΙΙε ΙβεΙυτβ α"υη οουΐ όβ Ι

ρΓευνε, ϊι ΓβιιΐΓβ, Οπ 5β 1ί\τβ 3 υηε ηουνεΙΙε τένίδίοη , βΙ Ιε ύτ3%β η'3Π•ίνβ ςπ'βρΓβ» εβδ ίηηοπιηΓβόΙει ρΓέεαυΙϊοηδ.

Αιΐδδί ν η ι ϋ ίι ΜοηίΓΟίι^β (Ιβδ εοΓΓβεΙευΓβ (ίο (οηΐβδ Ιβδ η3ΐίοη8 ει εη ρΐυδ (,τ.ίιιιΙ ιιοπιήτε ςυε ϋαηδ νίπ^ι-οί

ΐητιμΓΐιιιΟΓΪο-ί ιΐο Ρ3ΓΙ8 Γέιιηίβδ ! Αιΐ33Ϊ βηεπΓε, 13 εοΓΓβεΙίοη γ ροήΐε-ι-εΙΙε »η(3η: ςυβ 13 εοπιροδϊΐίοη, (;ιη<1ί«ι ηιι'βϋίει

βΙΙβ ηβ εούΐβ ςιιβ Ιβ οΊχίί•ηιβ Ι Αυ8"ΐ βηΠη, 1)ίεη ςυβ Γ338βΓΐ)θη ρυϊδίε ρ3Γ3ΐΐΓβ ΙέιηρΓ3ΪΓε, ΙΊνιιι-ιίΙιιιίε οϋιβηηε ι

ι,ιπί άβ ΓΓ318 βΙ άβ δοίηβ, Γ3ίΙ-ε11β ηπβ Ιβ ρΙυρβΓΐ ο"εδ ΕιΙίΙίοηδ άβΒ ΑΙϋΙίβπ εαίΐιοΐϊηικί Ι3ΐ'δ5εη1 οϊεη Ιοίη (ΙεΓΠβΓβ εΙΙ

εεΐΐεδ πιεπιβ άβ5 εεΙί'ΟΓβδ ΒέηίοΊεΙίηδ ΜβηίΙΙηη βΙ ΜοιιΐΓβυεοη 81 <1β3 εέΙβηΓβδ ίέβυίΐβδ ΡβΙβυ βΙ Ηίπηοηϋ. Ουβ Γ

εοηιρβΓβ, εη εΙΓεΙ, η'ίηιροπβ ο,υείΐεϋ ΓευίΙΙεδ άβ ΙβϋΓδ έάϊιίοηδ βνεε ΡβΙΙββ ΰβ8 ηόίΓΡδ ςυί ΙβϋΓ εοΓΓεδροούεπΙ, βη βΓ

ρηιπιιιΐ' εη ΐ3ΐίη, οη δε οοην3ΪηεΓ3 φΐβ ΓίηνΓβί^οπιόΙβοΙε εδί υηε ΓββΙΙΙβ.

Ι)3ί1ΙειΐΓ5, 083 δ3'3ηΐ5 έπιίηοηΐί, ρΐυδ ρΓόοοουρύβ ο"υ δεηδ ο"ρβ ΙϋχΙΡδ ηηβ ο"β Ι.ι ρηηίβ ΙνροβτβρΗίςυβ ει ηΊ'13

ροϊηΐ ροΓΓεοΙβυΓβ άβ ρΓοΓεδβίοη, ΙΐδβΙεηΙ, ηοη οβ ηυε ρηηαίεη! Ιρ5 έρΓευνβ8, ηιαίβ Ρβ ςπΙ «ΙβναίΙ δ',ν ΙΐΌΐιν-ΡΓ, Ιβ

ηβηΐβ ίηΙεΙΙίκεηοβ δυρρίίβηΐ 3ΐιχ ΓβιιΙεβ άβ ΓέάίΙΙοη. 1)β ρΐιΐδ 1ρ» Βί'ηόαΊοΙιιΐδ, εοσιπιβ Ιβδ ίέβ'ΐϊιββ, ορέΓ3ΐβηΙ ρΓεβςι

Ιο^οιίΓβ δυΓ ο"ε3 πιβικίδοπίδ, 03088 ρβΓράΙυβΙΙε άβ Ίι ιηιιΙΙϊρΙίιίιό (ΪΡδ Γ;ιιιΐΡ5, ρρηιίβηΐ ςυε Ιββ ΑΙΐΙατ» ΟαΙΙιοΙϊφιι

οοιιι Ιε ρηιρΓβ 831 βυποπΐ άβ ΓΡ5δυ5(ίΐΡΓ 1:ι Ί'Γ3(ϋΙκιη, η'ορέΓεηΙ Ιε ρΐιιβ δοιινεηΐ ςυβ δηΓ άεβ ίπιρηπιέδ.

Ι.β Η. Ρ. ϋρ Βιιεη, ϋέδυίΐβ ΟοΙΙαπάίδΐε άβ ΚτυχεΙΙεβ, ηουδ Η?πν3ϋ. ϋ }• 3 ςυείφΐε ΐΡΐηρδ, η'3νρίΓ ρυ (ΓοηνβΓ ι

«ϋχ-ΗυίΙ ηιοίδ ο"όΐυάβ, ηηβ «κ/β /α«ίβ άβΐιδ ηοίΓβ ΡαΙη>ίο<μ<! Ιαιίηε Μ. ΠβηζίηρβΓ, ρΓοΓρβδβυΓ άβ Τηέοΐοβίε 3 Γ1!ι

νβΓβίΐβ άβ ΛΥιΐΓΖϋουΓ^, ι•1 Μ. Ββίδβηιβηη, νίεβίΓβ ϋέηεΓ3ΐ άβ 13 πιεπιβ νίΐΐε, ηουδ ηιηιΐιΐηίριιΐ, 3 13 ά3ΐε άη Ι!);υίΙΙ(

η'βνοϊΓ ρυ 8£3ΐβπιβηΐ ίΐίΓρΓεηάΓε «Ηβ ιανίε [αη!ε, 5οίΙ άαηβ Ιβ ΐ3ΐίη βοίι άβηδ Ιβ ^Γβε άβ ηοίΓβ άοιιοΐβ ΡαΙτοΙοφε. ΕιιΙϊ

Ιε 83ν3ηΙ Ρ. ΡίΐΓβ, ΒκηέάίοΙίη άβ Βιιίεβπιρ, οι Μ. ΒοηεΙΙ^, άίΓβοΙευτ Η. ■« ΑιηκιΙα: <Ιε ρΙιίΙοίορΗΊε οΐινέιίεηήι, π)ίδ ι

άέΐί άε ηουδ οοην.ιίηοΓβ ά'υηβ δουΐε βΓΓευτ ΙνροεΓβρΙιίςυε, οηΐ έΐβ Ιοτοέβ ά'βνουβΓ ςυε ηοιίδ η'3νίοηβ ρββ ιπ

ΡΓέδΰΓηέ άβ ποΙγο ρ.ιτΓβίΙβ οοΓΓβοιίοη. ϋίΐΐδ Ιβ ΟΙβΓ^β 8β ΙτοητβηΙ άβ Ι)θη3 Ι3ΐίηΐ5ΐβ3 βΙ άβ όοηβ Λβΐέηίδίεβ, βι, οβ ς

β3ΐ ρΙυ5 Γ3Γβ, άβ8 ηοηιπιβδ ΐΓβκ-ροίίΙϊΓκ ει ΐΓ88-ρΓ3ΐί(]υβ8, βη Ιιι'βη Ι ηουδ Ιβυτ ρΓοηιεΙΙοηβ ηηβ ρΓίπιβ άβ 25 οεηΐίπιι

ρ»Γ οη.-ιηυβ ΓβυΙβ ςυ'ϊΐδ άέοοιινπΓοηΙ άβηβ η'ϊπιροΓίε Ιβςυεί άβ ι 03 νοίυπιεβ, δΐΐΓίουΙ άβηδ 1ε8 ^Γ808.

Μ :ιΙ^π'• εε α,ιιι ρΓέεεάβ, ΓΒάίΙβυΓ άββ ί'οκη εοτηρΙεΙ», δεηίβηΐ άε ρΐυβ εη ρΐυβ ΠηιροΓίβηοε βι πιβηιβ 13 ηέοβδδίι

ά'υηε εοΓΓβεΙίηη ρνΓΓβίΙβ ρουΓ η,η'υη οιη η^ε δοίΐ νρτίοΐιΐρπιριιι ηΙΠε ει 88ΐίπ)3θΙβ, 8β Ιίιτρ άερυίδ ρΙυ3 ά'υη 3η, ι

ββΐ ΓβϊοΙυ άβ δβ ΙίνΓβΓ ^δψΛ'3 Ι.ι Ιίη 3 υηε ορέΓηΙϊοη Ιοπβΐιε, ρύηίοίε εΐ εούίευδε, δβνοΐτ, Ι.η Γένί8ίοη εηΙΐβΓε ι

ιιηίνεΓδεΙΙβ άβ δβδ ίηηοπιυΓΒΜβδ οϋοηέδ. ΑΙηδϊ οίοουη άβ βεβ νοίιιηιβδ, αιι ΓυΓ ει 3 ΓηβδυΓβ ο,υ'ίΐ Ιεδ ΓΡΓηεΙ δουβ ρΓΡδδΐ

εβί (ΌΓΠ(5β πιοί ρουΓ ηιοί ά'υη ΙιουΙ 3 ΓβυίΓε. ()υ3Γ3ηΙβ ηοπαηιβδ ί βοηΐ ου ίδεΓοηΙ οοευρε8 ρεηάβηΐ 10 αη5, ει υιι

ϋοιηιιιο ο,ιιί ηε 83υΓ3ΐΙ 6ΐΓβ πιοίηάΓβ ά'υη άβπιί πιϋΐίηη άβ Γγ3ΠΡ3 0δ( οοη^βοΓάβ 3 οβΙ ϊηιμοι ΐιιιιΐ οοηίΓδΙβ. ί)β οβΙΙ

ηι.-ιιιιΐΊ •(■. Ιβδ ΡυηΙίοβίίοηδ άεδ ΑΙεϋεη ΟαίΙιοϋφια, ςιιι άέ]3 86 άίδΐίπ^υοίεηΐ εηιτε ΙουΙβδ ρβΓ Ι.ι δυρέποΓίΙέ άβ Ιει

οοΓΓβοιίοη, η'3ΐΐΓοηΙ άβ ΓΪνβΙεβ, 80ΐι.3 ρβ ΓβρροΓΐ, ά3Π8 3υουη Ιεηιρδ ηί ά3Π3 βυουη ρβγδ; 03Γ ςυβί βδΐ ΓβάίΙβιΐΓ ςι

ροιίΓΓίιίι βΙ νουάηι'Ι δε Ιί\τεΓ ΑΡΚΕ8 ΟΟΙ'Ρ 3 άεβ ΐΓβνβυχ δι ^ί^ηΐββςυβδ εΐ ά'ιιη ριΐχ δϊ βχθΓθίΐ3ηΙ? II Γβι

εβΓίβδ βίΓβ οίεη ρέηέΐτβ ά'υηβ νοοβίΐοη άίνίηβ 3 οβΙ εΙΓβΙ, ρηυΓ ηβ ΓβοηΙβΓ ηί ιίενηηΐ Ιβ ρβΐηβ ηί άβνβηΐ Ια άερεηβί

ΜΐΠίΐΐιΙ ΙοΓδςυβ 1'ΕυΓορε ίανηηΐε ρΓοοΙβπιε ςυβ ιβηιαίδ νοίυπιρί η'οηΐ ί•ΐέ έάίΐόδ βνβο Ι3ΐ)1 ά'βχβοΐίΐυάβ ςυβ οβυχ ά

Ι» ΒίϋΙίοΙΙίέηνε ιιηίνα$ε11ε (/« ύετι/έ. ίβ ρΓβδβηΙ νοίηπιβ βδΐ άυ ποπιογρ άε οβυχ Γέ\ί8β3, βΙ Ιουβ οβυχ ηυί Ιβ δβΓΟίι

3 Γ»νβηΐΓ ροΓίβΓοηΙ οβΙΙβ ηοΐβ. Εη οοηβέςυβηοβ, ροιίΓ ίυ^βΓ Ιββ ρΓοάυοΙϊοηδ άβδ ΑΙεΙϊετ» ΟαΙΙιοΙίφιβ$ δοιιβ Ιβ Γίρροι

άβ 13 οοΓΓβοιίοη, II ιιε Γβιιάο ρΓβηάΓβ ςυβ οβυχ ςηί ροΓίβΓοηΙ βη Ιόΐε Γβιϊβ ίρί (Γβεέ. Νοιίδ ηε Γβροηηβίδίοιίδ ςυε εεΙΙ

βάΙΙίοιι ει οεΙΙεδ ηυί δυίνΓοηι βυτ ηοβ ρίβηοηβδ άβ πιΰΐα] 3ίηδΐ εοΓπ^έεδ. Οη ΟΓΟ^ίι 3υΐΓβΓοΪ3 αυβ Ια ίΙβΓβοΙνριΊ

ιηιιικι[ιίΐΐϋ,•ιίι Ιβδ Ι';ιιιΐι•3, ηΐΐΡΐιιΙ» ςιι'υη οΐιοηέ άβ ηιείβΐ η'βδί ροίηΐ έΐ331)φΐρ; ρβδάυ Ιοιιΐ, ϊι ϊηίΓΟάυϊΙ Ια ρβΓΓεοΙίυη

03Γ οη 3 ΐΓουνέ Ιβ ηιονρη άβ Ιβ οογΗ§«γ 3ϋ8ο;ϋ'ίι εχΐίιιείίοη άβ ΓβυΙββ. ί'ΗρΙ)Γευ 3 έΐέ Γβνυ ρβΓ Μ. ϋΓ30ΐι, Ιβ ΟΓε

Ρ3Γ άεβ 'ότεοδ, Ιβ ί3ΐ1η βι Ιε ΚΓ3Π0315 ρίΓ Ιββ ρΓβπήβη οοΓΓΡοΙεπΓδ άε Ια 03ρίΐ3ΐβ βη εεδ Ιβη^υβδ.

Νοιΐ8 3νοη5 13 οοηδοΐβΐίοη άβ ρουνοΐΓ ΠπΙγ εβί ανϊ* ρβΓ Ιβδ τέΠεχίοηδ «υίναπίρι : ΕηΙΙη, ηοίτε βχβηιρίβ 9 Οηϊ ρα

βΙΐΓβηΙεΓ 1β3 ΒΓ3η(Ιβ3 ρυηΐίεβίίοιίδ εη Ιΐ3ΐίε, εη ΑΙΙεπιβ^ηε, βη ΒεΙ^ίφΐβ βΙ βη Κηηοβ, ρ3Γ Ιβδ Οαηοηι φτεα άε Βοη:β

)β ΟετάχΙ άβ ΝβρΙββ, Ιβ 5οίη/ ΓΛουιο» άβ Ρ3πηβ, ΓΕη^εΙορέΛϊε τείίφεηιε άβ Μυηίοη, Ιε τεουείΙ άβδ άέοίαταΐίοικ ά(,

τϊΐε* άβ Βπιχι-ΙΙεδ, Ιβ3 ΒοΙΙαηάίϋε$ , Ιε 5η«πί ει Ιβ 5ρίοηέ^ε άβ Ρ3Π8. .Ιιικο,υ'ί' ί, οη η'βνβίΐ βα ΓέίπιρπιηοΓ ςηβ ίει

ουνηρβδ άβ εουΠβ ηβίεΐηβ. 1.08 ίη-4°, ού δ'βηβίουΐίβδβηΐ Ιβδ ΐη-ΙΌΙίο, ΓαίίαίρηΙ ρεπΓ, βΙ οη η'οδβΙΙ ν ΙοποηβΓ, ρβι

ΟΓβίηΐβ άβ δβ ηονβΓ άϊηβ οεβ βΜηιβδ δ3ηβ Γοηά ει 33Π3 πνβδ; πΐ3Ϊβ οη 3 Πηϊ ρ3Γ δβ πδφίβΓ 3 ηουδ ίπιίΐοΓ. Βίβη ρΐηβ

βουδ ηοίΓβ ίηιριιΚίοη. ά'βυΐΓβδ ΕάίΙεηΓδ δβ ρπ'ραΓΡίιΙ 3υ ΒηΙίαϊτε υηίνβΓδβΙ, βυχ ΒέΔίίοη» άβ ΙουΙβδ Ιβδ ΟοηκΓέβίΙίοιυ

3 υηε ΒϊορταρΙιίε εΐ 3 υηε ΗΊιΙοίτε £βηέΓ3ΐε, βίο., βίε. ΜβΙΙιειίΓβυδΡπιεηΐ, Ια μΙπραιΊ άβδ έάίΐίοηδ άβϊ& ΓβίΙεβ ου ςυί 5Ε

ΓοηΙ, δοηΐ 8308 βυίοπίέ, ρ3Γ0β ςυ'βΙΙεδ δοηΐ 830δ εχβοΐίΐυάβ; 13 οοΓΓβοιίοη «ρπιΐιΐε εη 3νοίΓ βΙέ ΓβίΙβ ρ3Γ άβδ βνβπβίεδ,

ιοϊΐ ςυ'οη η'εη αίι ραδ βεηΐί Ια ρΓβνίιρ, βοΙΙ φΐ'οη 3ΪΙ ΓβουΙέ άβνβηΐ ΙβδΙτίΙδ; ηΐΛί< ρβΙΙεηοβΙ υιιβ κρΓοάυοίίοο

οΟΓΓβεΙβ 5ιιγ?ϊγ3 οίοηΐόΐ, ηβ ΓΟΐ-οβ ςυ'3 Ια ΙυιηίέΓβ άββ έςοίεβ ςυί δβ βοηΐ ΓϊϊΙβ! ου φΐϊ δβ ΓβΓοηΙ οικ ογρ.



ίΜϋυΐϋΜ Υ. ΑΝΝ08 107.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜ&Ν

ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ.

8. Ρ. Ν. ΙΟΑΝΝΙδ 0ΗΚΥ8Ο8ΤΟΜΙ,

ΛΗΟΗΙΕΓΙίεΟΡΙ ΟΟΝ5ΤΑ ΚΤΙΝΟΡΟΙ.ΙΤΑΜ ,

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ ς}\]Μ ΕΧ5ΤΑΝΤ,

ΥΕί οιλ: Εΐυδ νομινε ΓΐκοΐΜΚΕκυκτυπ,

Αϋ Μββ. ΟΟΠΙ0Ε5 Γ.ΑΜ.ΙΓ.05, νΑΤίεΑΝΟβ, ΑΝΓ.Ι.Ι0Ο9 Γ.ΚΒΜΛΜΓυϊΟΙ'Ρ, ; ΝΕΓΝ'η.Ν ΑΠ 3ΛΥΙΙ.ΙΛΚΑΜ ΕΤ ΠΙΟΝΤΟΝΙΑΝΑΜ

ΕΠΙΠΟΝΕ- εΑϋΤΙΓ,ΑΤΑ, ΙΜιΜΙΜΕΗΙβ ΑΙΚΤΑ ; ΝΟΥΑ 1ΜΈΙΪΡΚΚΤ* Ι ΚΙΝΚ (ΠΙ ΟΡ15 ΕΚΑΤ, ΡΗ.ΕΓΑΤΙΟΙΙΙΒϋβ, ΜΟΝΙΠ3,

ΝΟΤΙ5, νΑΒΙΙ* Ι,ΓΧΤΙΟΧΙΒΙίδ ΜΙ υ>ΤΒΑΤΑ ; ΝΟ\Ά 5Α.ΝεΤ1 ΙΧΚΤΟΒΙ* \ΊΤΑ, ΑΡΡΕΝΟΐςίΒυϋ, ΟΝυΚΑ5Τΐεθ ΕΤ ΟΟΡΙΟ-

ΒΙ581ΜΙ8 ΙΝϋΐεΐΙΙΙ δ ίΟεί'ΡΙ Ι.ΤνΤΑ

ΟΡΕΒ.Α ΕΤ ίΠΤηΐΟ Π. ΒΕΚΝ. ΡΕ ΜΟΝΤΚΛυΓ.ΟΝ, ΜΟΝΑΓΗΙ ΒΕΝΈΟΙΟΤΙΝΙ Ε ΟΟΝΟΚ. 3. ΗΛυηΐ.

ΒΟΙΤΙΟ Ν0Π53ΙΜΑ. ίίδ ΟΜΝΪΒ08 ΙΙΐυδΤΗΑΤΑ ΟΌ.Ε ΒΒΟΒΝΤίυΒ ΐΌ¥ ΤιΟΗΧι 7ϋΚ 0X0/771".

ΤϋΜ ΛΙ.ΙΒ1, Λ 0ΙΓΕΗ8Ι5 IX ΙΌΟΕΜ ΡΚΙΜΌΜ ΕΚΙί Α 5ϋ'Λ Ι ,

ΎΒΙ 1ΑΧ ΒΟΙΤΑ, Αϋ ΗΑίΐα$ΟΒ.ΙΡΤΟ&υΗ ΟΙΙΙΟΕΧΤΙϋηΕΜ 0Β151Χ ΒΕΥΟΟΑΤΑ 5ϋΝΤ,

ΑΚϋΒΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΚϋΟ ΚΕ0ΟΟΝΟ50ΕΝΤΚ 3. -Ρ. ΜϊΟ.Ε.

ΒΙΒΙΙΟΤΙ1Ε€/Ε ίΧΕΚΙ ΙΛΙΥΕΠ* ϊ,

5ΐνε

ευκβυυΜ εοΜΡΐ,ΒΤΟκυΜ ιν βΐΝουι.08 δείΕΝΤί-κ Εεει•Ε5ΐΑ8ΤΐεΛ ηαμοβ επίτοκε.

ΤΟΜ Ι ΟϋΑΚΤΙ

ΡΛΚ5 Ρ08ΤΕΒΙΟΚ.

■^♦«—

ΥΕΝΕυΚΤ 18 ΥΟΙΧ'ΜΙΝΑ 160 ΓΗΑΝΟΙ5 ΟΛίίΐείβ.

ΕΧΟϋϋΕΒΑΤυΚ ΕΤ νΕΝΙΤ ΑΡϋϋ Ι. -Ρ. ΜΙΓ.ΝΕ ΕϋΙΤΟΚΚΜ,

ΙΝ νΐΑ ϋΙΓ.ΤΑ ΡΑΜΒ018Ε. ΟΜΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Μ)ΤΕΤΙ.€ ΡΛΚΙδΙΟηΐΙΜ νυΐ,ΟΟ ΩΈΝΓΕΗ

ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 5Εϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΒΟυΟΕ. ΝυΝΟ ΥΕΗΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΊΑ ΡΑΚΙ51ΝΑ.

1802
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ΕίΕΝΟΗϋδ

ΟΡΕΪΙϋΜ ΟϋΧ ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΙΛΥ εΟΝΤΙΝΕΝΤϋΗ.

ΗοηιϊΙίβΓϋίτι ίη Οβηβδίιη οοηΙίηνι»4ίο.

δβπηοηεί IX ίη Οβηβδίπι.

δβΓωοηβδ V άβ Αηηβ.

ΗοππΊίω III άβ ϋβνίάβ ©Ι δβυΐβ.

Υβηοπυη ηοΐβθ.

ί01. 385

581

631

675

709

ΜΟΝΙΤϋΜ.

Γοηΐϋη π>ΪΓ2ΐ>βη8, Ι.εείΟΓ Ιιεηενοίε, (]υοΊ, (Ιαπι ίη οιπηϋουδ Ιυηι ρΓΓΤΓ,οάβηΐϊΙΐϋβ Ιαπι δίΛδεευΐυπδ 8. Ιοβη-

πγγπ ΟΙίΓνδοδΙοηιυιτι 8$. Ρ3ΐπ1)ΐΐδ νβΓδϊο 1.3ΐίη3 .ή1 ΙβχΙυιη Γ.Γη?ειιηι εοΐιιιηηβ 3(1 εοΐιιηιηβπι 3ε<^<ϋΙ,ίη Ηβεεε

ηυ»ΐΓ3 ε]ιΐδ(Ιειη 8. ϋοείοπδ «ιΐίιϊοτιβ, ρββίηβ ί;ιΐίηα ]υχΙ& Οκεεηηι ραςίπαπι Ιβηΐυπι ροηΛίατ. Ρχε ε3083 ΓυίΙ

βΐ ςιιί(1οιιι 1ΜΊΪ03, φΐοϋ ρηυβηυαπι ηοΒϊ3 ίη «ηίηιο Γιιί»5βΐ ίηΐρβηηι 85. Ρβΐηιηι Εεείεδί» Ονχοχ Ιγ»<Γι-

ιιοηεπ) εοηΙβχεΓβ, ]3Πΐ ςιιίικίεείπι 3ΐ)Ιιίηε βηηίδ δεοΓδίιη ε<1ί<1εΓ3πιιΐ5 Ι,αΙίηβ 1;ιηΙιιηι 8. ί. ΟίΓνδΟδΙοιηί ορβΓ»,

Ιίιιεπδφιβ ιηηηιΙηνεΓΒηιυδ ίπιπιοΐιίΐίΐηίδ. Κβδ ειιηι ίΐ3 8β Ηί&εΓβηΙ, ει ηβε ίη ηιαηα 68861 ΙίΙΙεΓβδ ίηιιηυϋϋεϊ

πιονεΓβ, ηεςυβ ίη 3ηίιηο πιφίδεε εάίΐίοηϊβ ιηιτβ Ι,βιίηχ ηονβηι ϋεΙοΓε νοίιιιηίηβ ςιι* ]βπι ίηΙβ£Γβ Ινρίδ

ίηιπιο1)Ί1ί1ιο3 ηιαηϋΐΐα οταηΐ ει ρΐυπδ (μΐίηι δεχβ^ιηία ηιίΐΐίΐκΐδ εοηδίίΐεΓβηΐ Γηηείδ, Ιιιιηε ΓεΙίείΐεΓ ίηνεηΐ-

ηιιΐδ ιηοϋυηι, ηοη Ιαπιβη βίηβ ορεΓα ει ίηιρεηία, Ιυεε αρίϊηίϋ ηιιΐε εϋϊΐίοηί ηονκ, ςυ» βίε Ιίη^α» ιαπι Οιχο»

Μυη ΐΛΐίηα ά'Λζα βνβϋίΐ.

• ••••• •••• •■ • ••••,•■
•• • .•.•• *•••..

•• .•■«"•• • ••• * •• ••••• ••
...... • • •.•••• •••• •
• •••• ••••••• ••• ••••••■ •

••• ••••*••; Γ
• »• • ... • .•

•.• ••• • • ••• ••• • •••••••••

Ρίπβϋβ. — Εχ Τ)•ρίδ 1-Γ. ΜΙΟΝΕ.
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8. ΜΑΝΝ18 ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΠαίΙΕΡ. ϋΟΝδΤΑΙΝΤΙΝΟΡ.

^ ΟΜΙΛΙΑ ΜΒ'.

Έζανασιάντες δέ οΐ άνδρες έχέβΛεψαν έχϊ πρόσωπον Σοδόμων καϊ Γομό£ρ"ας.

α'. Έμάθομεν έχ των χθες αναγνωσμένων, αγαπητοί,

την ύπερβολήν της τοΰ δικαίου φιλοξενίας• φέρε δη καϊ

σήμερον τά έξης έπελθόντες, πάλιν καταμάΟωμεν τοΰ

πατριάρχου τδ φιλόστοργον κα'ι συμπαθές. Έκάστην γάρ

των αρετών μεθ' υπερβολής ό δίκαιος ούτος έκέκτητο.

Ουδέ γάρ μόνον φιλόστοργος, ουδέ φιλόξενος ην καϊ

συμπαθής, άλλα καϊ τάς άλλας άρετάς άπάσας μετά

δαψιλείας έπεδείκνυτο. *Αν τε γάρ ύπομονήν δέη έπιδεί-

ξασθαι, εύρήσεις αύτδν εϊς αυτήν τήν άκραν κορυ^ήν

άναβεβηκότα • άν τε ταπεινοφροσύνην, δψει πάλιν καϊ

ενταύθα ούδενΐ παραχωροϋντα, άλλα πάντας ύπερακον-

τίζοντα • καν πίστιν έπιδείξασθαι δέη, κα'ι έν τούτω πά

λιν μάλλον εύρεθήσεται των άλλων απάντων ευδόκιμων.

Καθάπερ γάρ είκών τ<£ Εμψυχος έστιν ή τούτου ψυχή,

τά διάφορα της αρετής χρώματα έν εαυτή δεικνύουσα.

Ποία ουν ήμϊν υπολείπεται λοιπδν απολογία, όταν ένδς

άνθρωπου πάσας τάς άρετάς έν έαυτώ περιφέροντος,

ημείς ούτως Ερημοι τυγχάνωμεν, ώς μηδεμίαν άρετήν

βούλεσθαι κατορθοϋν ; "Οτι γάρ οϋ παρά τδ μή δύνασθαι,

άλλα παρά τδ μή βούλεσθαι έρημοι πάντων έσμέν τών

αγαθών, σαφής άπόδειξις τδ πολλούς τών ομογενών ήμΐν

εύρεϊν διαλάμποντας έν αρετή. Καϊ αύτδ δέ τούτο", τδ

τδν πατριάρχην καϊ πρδ της χάριτος, καϊ πρδ τοΰ νόμου

γεγονότα, οίκοθεν καϊ άπδ της έν τή φύσει κειμένης

γνώσεως ε!ς τοσούτον μέτρον αρετής έλθεϊν, πάσης ημάς

απολογίας άποστερήσαι δυνήσεται. Άλλ' ίσως έροΰσί

τίνες, ότι πολλής άπέλαυσε της παρά τοΰ θεού κηδεμο

νίας 4 άνήρ, καϊ πολλήν έπεδείξατο τήν περί αύτδν πρό-

νοιαν δ τών όλων θεός. Ναΐ, ομολογώ • άλλ' εϊ μή πρό

τερος τά παρ' έαυτοΰ καϊ αύτδς έπεδείξατο, ούκ αν τών

παρά τοΰ Δεσπότου άπήλαυσε. Μή τοίνυν τούτο μόνον

ορα, άλλα καθ' εκαστον εξετάζων καταμάνθανε, πώς

πρότερον της οικείας αρετής έν πάσι τήν βάσανον παρ-

ετχηκώς, ούτως ήξιοΰτο τής παρά τοΰ θεοΰ συμμαχίας.

Καϊ ταύτα πολλάκις ύμίν έδείξαμεν, ήνίκα τά κατά τήν

μετάστασιν αύτοΰ τήν έκ γής τής πατρώας έποιεί, ο

ϊπως ουδέ άπδ προγόνων σπέρματα ευσέβειας δεξαμενές,

οίκοθεν καϊ παρ' έαυτοΰ πολϋ τδ φιλόθεον έπεδείκνυτο,

καϊ άνθρωπος άρτι τής Χαλδαίας μεταναστάς, άθρόιν

κελευόμενος τήν άλλοτρίαν τής οικείας άνταλλάξασθαι,

ούκ ένεδοίασεν, ούκ άνεβάλλετο, άλλ' ευθέως έ—λήρου τδ

Ιπιταχθέν, καϊ ταύτα ούκ είδώς όπου στήσεται αύτώ τά

τής πλάνης, καϊ Εσπευδε καϊ ήπείγετο, ώς έπ'ι ώμολο-

γημένοις, τοις άδήλοις, τδ τοΰ θεού πρόσταγμα πάντων

«ροτιμότερον ηγούμενος. Είδες πώς έξ αρχής καϊ έκ

προοιμίων τά παρ' έαυτοΰ είσέφερε, καϊ διά τοΰτο καϊ

τά παρά τοΰ θεοΰ καθ' έκάστην έκαρποΰτο μετά πολλής

τής όαψιλείας ; [-424] Τδν αύτδν δή τρόπον καϊ ήμεΐς,

αγαπητοί, εί βουλοίμεθα τής άνωθεν άπολαύειν εύνοιας,

ζηλώσωμεν τδν πατριάρχην, καϊ μή άναδυώμεθα πρδς

τήν άρετήν, άλλ' έκάστην άπολαβόντες, ούτω ταύτην

μετά σπουδής μετερχώμεθα , ώς τδν άκοίμητον εκείνον

δφθα-λμδν έπισπάσασθαι πρδς τήν τής αμοιβή; άντίδοσιν.

Ό γάρ τά άπόρ\όητα τής διανοίας ημών επισταμένος,

• δί'ΐΐ 6; ϊΐϊ ϊα! αϊτό γάρ τούτο.

έπειδάν Γδη υγιή γνώμην έπιδεςκνυμένους, καϊ πρδς τους

τής αρετής αγώνας άποδύεσθαι έσπουδακότας, παρα

χρήμα κα'ι τήν παρ' εαυτού παρέχει ίοπήν, όμοΰ καϊ

τους πόνους ήμϊν έπικουφίζιυν, καϊ τδ ασθενές τής ημε

τέρας φύσεως έπιρρ'ωννϋς, καϊ δαψιλεΐς τάς άμοιβάς

χορηγών. Καϊ επί μέν τών "Ολυμπιακών άγώνο>ν ούκ

άν ποτέ εύροις τι τοιούτον γινόμενον • άλλ' Ιστηκεν 6

παιδοτρίβης, θεατής μόνον γινόμενος τών αγωνιζομένων,

καϊ ουδέν έτερον συνεισενεγκεϊν δυνάμενος, άλλ' αναμέ

νων τήν νίκην γενέσθαι • ό δέ Δεσπότης ό ημέτερος οΰχ

ούτως, άλλα καϊ συναγωνίζεται, καϊ χείρα όρέγει, καϊ

συνεφάπτεται, καϊ μονονουχί πανταχόθεν τδν άντίπαλον

ύποτεταγμένον ήμϊν παραδίδωσι, καϊ πάντα ποιεί καϊ

πραγματεύεται, ώστε δυνηθήναι ημάς καταγωνίσασθαι,.

κα'ι τήν νίκην άρασθαι, ίνα τδν άμαράντινον στέφανον

έπιθή τή ημετέρα κεφαλή. Στέφανον γάρ, φησ'ιν, χα

ρίτων δέζχι σχ) κορυφή. Καϊ έν μέν τοις "Ολυμπιακοί;

τούτοις άγώσιν ό στέφανος μετά τήν νίκην ουδέν έτερον

έστιν, ή φύλλα δάφνης, καϊ κρότος, καϊ βοή παρά τοΰ

δήμου γινομένη, άπερ άπαντα, τής εσπέρας καταλαβού-

σης, κατεμαράνθη καϊ άπώλετο • ό δέ υπέρ τής αρετής

καϊ τών ταύτης ίδρώτων στέφανος ουδέν αίσθητδν Εχει,

ουδέ έν τψ αίώνι τούτω συγκαταλυόμενον, άλλα διηνεκή;,

αθάνατος, άπασι τοις αίώσι συμπαρεκτεινόμενος. Καϊ δ

μέν πόνος πρδς χρόνον βραχΰν, ή δέ υπέρ τών πόνων

αμοιβή τέλος ούκ ο'δεν, ουδέ είκει τώ χρόνω, ουδέ μα

ραίνεται. Και. ίνα μάθητε, Ιδοΰ πόσα Ετη διελήλυθε, καϊ

πόσαι γενεαΐ, έξ ου πατριάρχης ούτος γέγονε• καϊ ώ;

χθες καϊ σήμερον, ούτω διαλάμπουσιν αύτοΰ οί υπέρ τής

αρετής στέφανοι, καϊ μέχρι τής συντέλειας αύ:ήςπϊ«

τοις ευ φρονοϋαι διδασκαλίας ΰπόθεσις γίνεται.

β'. Έπεί ουν τοιαύτη τού δικαίου τούτου ή αρετή, εις

ζήλον τούτου διεγερθώμεν, κα'ι όψέ γοΰν ποτέ τήν οίκείαν

έπιγνόντες εύγένειαν, τδν πατριάρχην μιμησώμεθα, καϊ

Εννοιάν τίνα λάβωμεν τής σωτηρίας τή; ημετέρας, καϊ

πολλήν έπιμέλειαν ,ποιώμεθα, ώστε μή τδ σώμα μόνον

δγιαίνειν, άλλα καϊ τής ψυχής τά διάφορα νοσήματα Ια-

τρεύειν.Έάν γάρ βουλώμεθα νήφειν καϊ έγρηγορέναι,

τών τοΰ σώματος παθών εύκολώτερον τά τής ψυχής

ίασόμεθα νοσήματα. Οίον γάρ άν ένοχλή ήμϊν πάθος, έάν

έθέλωμεν εύσεβεϊ λογισμώ έν νώ άναλαβεϊν τδ κριτήριον

τή; φοβέρας εκείνη; ημέρας, καϊ μή πρδ; τδ παρδν ήδΰ

άπιδείν, άλλα τήν μετά ταύτα όδύνην έγγινομένην ήμίν,

παραχρήμα άποπτήσεται κα'ι άποπηδήσει * τή; ημετέρας

ψυχή;. Μή τοίνυν όαθυμώμεν, άλλ' είδότες ότι άγων έστβ

καϊ παλαίσματα, κα'ι0 δει παρατετάχθαι πρδς τήν μά-

χην, καθ' έκάστην ήμέρανήμών τδν λογισμδν ακμάζοντα

καϊ νεαρδν Εχωμεν, ίνα τής άνωθεν συμμαχίας απολαύον

τες, τοΰ πονηρού τούτου θηρίου, [425] τού επίβουλου

λέγω τής σωτηρίας τής ημετέρας, τήν κεφαλήν συντρϊψαι

*>8α\ίΙ. οΐβΐίςιιοί Π18«. ποιοι/ρήμα άφ•πτ»7»ι καϊ άκοιιηδφ.

0 Οοφικϋν» ραηκ-υΙ» ε ύήα. κι '3«ν. βυρρίυ».» ΜΙ. Εβιι
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ΗΟΜΙίΙΑ ΧΙ.1Ι.

Οιιηι ίΗττεχΐαβηΙ αιιίαη νϊπ', ΐίΰ$ρβΧ6τηηί χη [αάεηι Χοάοηιοηηη Η ΟοηιοττΙια (ββι. 18. 16).

Ι. Οϊ(1κ:Ίπιυ8 εχ ηεδίεΓηβ Ιεειϊοηε, εβπδδϊηιϊ, εχΐ-

ιτιΊαΐΜ ϊ«81ϊ 1ιοδρϊΐα1ΐΐ3ΐβηι : 3^8 61 βα παχ δεο,ιιυηΙιΐΓ

Ιηεοηΐεβ, Ιιοϋϊβ όϊδοαηιη» οεηϊβηϊΐβίβιη βΐ εοπιπιίδε-

ηΐΐυηειη ρηΐΓΪ3ΓϋΙΐ36. ΡοδδβϋίΙ βη'ιιιι εχ'ιηιϊε }υ.5ΐιΐ8 ίΐΐο

νϊιΐιιΐβδ οπιιιβδ. Νεηυβ βη'ιπι ΙβηΙϋΐη 1)οηε βΠΌεΐιΐδ

€Γ»1 ίιι ρι-οχ'ιπιοδ, ηεςυε 1ιο8ρίΐη1Ϊ5 Ιαπίοπα 61 ηιίδβπ-

ουΓβ, 86(1 βΐ »ϋθ8 νίπυΐβδ οηιηεδ υϋβπϊηο εχΙιίυε1)3ΐ.

Ναιη δίνε ρηΐΊβηιίαπι εχΙιϊΙίβΓβ οριΐδ δϊΐ, ίηνεηϊεδ ϊΐ-

Ιιιηι ϊη δυιηπίϋΐη ΊΙΙΊϋδ νεπΐεβη» ρΓΟ^Γεδδυπι : δ'ινεηα-

ηΓιΓιΐηΐεπ) Γβηυ.'ιι•33, ν'ιϋεΜδ ει ϊη Ιιαε ηυΐΐί εεϋβηίβηι,

$6(1 οηιηεβ ιηηδεεηϋεηΐεπι : δίνε ίΐϋεδ ϋεεΙβΓβηϋβ δϊί,

ει ίιι Ιιοε ρι•χ οηιηϊοιίδ αΐϋδ Ιαοϋεπ» π)εΓε1)ίΐυΓ. ΕβΙ

εηίιη ηηϊιηη ε]αδ ίπια^ο ςιιχϋβπι απΐπιαίβ, νβποδ τϊτ-

ΐιιΐιιιη εοΙοΓεβ ϊη δε οβίεηίαιίδ. Οιιχ ϊβίΐιΐΓ ηοΐϊδ ροδί-

Ιι»ε ΓοΗοΐ» εδί εχειίδαΐίο, ειιηι υηϋδ Ιιοπιο ειιηεΟδ

ίπ δε νίΓΐυΐεδ ροβ^ίϋεαΐ, ηοδ νεΓΟ ίΐα εχρεΓίεδ εβπιπι

Βίιηιΐδ, ιιΐ ίιε υηηπ» ςιιίιίεηι εχβΓΟβΓβ }ιινεΐ? (}υ.οϋ

εηίιη ηοη ςιΓια ηοη ροδδΐιπιυδ, δε<1 ςυίη ηοΐυηιυδ, 3

Ιιοηίδ οηιηϋιιΐδ δίηιυδ αΐϊβηΐ, ίΙΚκΙ ηιαηίΓβδίε ίιιϋίεβΐ

<|ΐιι (1 ιιιιιΐΐί ε]ιΐδΐ!βηι ιΐ3ΐυτχ Ιιοηιίιιοδ ίηνοηίηηΙιΐΓ υϊγ-

[ηΐίΐιιΐδ εοηδρϊεοί. Ει νβΓΟ ϊδΐιιϋ 'ιρδυηι ηιιοϋ ραίπηΓ-

εΙι.Ί, ιριί λιι!ο §Γ3(ίχ ιειηριΐδ ει .αηΐε Ιεςειη Γιιϊι, 3

δείρδο εΙ 3 δείεη(ί3 ςιιχ ιιαίαπυ ίηδίιη οδΐ, ϊη οηΐιιηι

ρεΓνεηίι νίπυ,Γΐδ Γίδΐίβίιιηι, δυΠίοίι υΐ οηιηεδ ηοδίηδ

ΓΜΊΐ^:ιΐίοιιι•8 τεΓυΙεί. Αι ΓοΓίε ϋϊεβηΐ αϋψι'ι : V ϊ ι- ϊΐΐε

ιιιηΐιαιιι 3 Ι)ειι βΐ-3ΐί:ιηι εοη86φΐιιΐυδ 681 , ει υιηηίηπι

ΙΗηιιίηιΐδ ε]υ8 δίηβυΙαΓεηι ΙιαΙιηίΐ ειιταιη. Ειίιιηι, ί(Ι εΙ

ο^ο ΓιίεοΓ : νεηιιη ηϊδϊ ρι-ίπηίδ ει ίρδε ςυοϋ δυιιπι

ογ.ιΙ ΓεείδδβΙ, ηοη ιηηΐη 3 Ποπιΐιιο οοΐ'ιηιηδδεί. Π;ι-

ριορίοι- ηοη Ιιοε δοΐυπι Γεδρϊεε, δεϋ ϊη ιιηοφιοφιε ιϋ-

Ιί§εηΙεΓ αιίπιϋο, ηυοιηοϋο ρπιηιιηι ϊη οπΊΐιίοιίδ νΪΓ-

ΐΗΐίδ 8ΐι:« εχρεηηιειιΙιιηΐΓχΙιϋιιΐΐΜ'ϊΐ, 3Ν|ΐιε δίε ϋίνίηυπΊ

ιιιεί'ΐιεηΐ ρπΐ'δίιϋιιιιι. ΙΙχε δχρε νυυίδ ϋεεΐ3Γ3τΐιηιΐ8,

ίΙΙηπι ηεηιρε, αιιαιιϋο 3 ρ:ιΐπ;ι δΐΐ3 ηιίιιπι1ι;ιΐ, ηοη 3

ρΓορβηίΙοπϋυδ δεηιεη Ιίιίεί ηαεερϊίδε, δεϋ 3 δείρδο

ν:ι1(!ε ΐΐ1ίι,'ίο>α!ΐι 3ΐςυε ρίιιηι πιεηίειη εχΐιϊουίίδε ; εΙ

Ιιοηιΐηεπι ϋΐηηι, ειιηι ηηρβΓ 3 ΟκιΜ.ιμ ΐΓ3ηδΐ3ΐυ8 8δ-

δεί, ίΐιτιιιη δυόϊΐο ]ιΐ8δϋΐη βΐιο ρεΓ^εΓε, ει ηϋειιηπι

ΐΐΊτηιιΐδίκι; ρΓοίίεΡΓε, ηοη Ωυεΐυ38$ε ηηϊπιο , ηοη άΐδ-

(υΐίδδβ, δεϋ δΐ;ιΐίηι ίιιιροΓ.τια Γεείδδε , ΚΙφιε οιιηι ηο-

διίτεί υΐιίιιηηι οιτ.ιηϋϊ Γιιΐυπίϋ 88881 Ωιιίδ, 61 '88ΐίη3δ8ε,

«ι ρΓορεκίδϊβ, υΐ φι'ι ϊη ϊϊδ ςιι:ε ρίαιιβ ίηοεπα 8Γ3ΐιΐ,

Ι:ιιικ|ΐι:ιηι εεΓΟ 6886ηΐ, ηνιιηΙ.Ίΐιιηι Ι)ι•ί οιηιιίυυδ ρηο-

ίεΓβηϋυιη ϋυεεΓεί.

Ι ΚβίΙίπίι φιοά 'νι «ί «< Ραιι αηήϋιιηι ηοη ιαρ,αι. —

ΥϊιΙίδΙί ί]ΐιοηΐί)ϋο :ιΙ) ίη'ιΐίο ιρίϋ 3 5οηΐιΊί|><ο εηιιιΐ :ιΙ-

ΙιιΙι τίι, ει ρπιρίβΓοη ίΐίνϊη.•» ηηοΐίιΐίε υΐιεηϊηι δΐΐδεερε-

γΊι "' Γ.οιΙγιιι ηιοιίιι, ιΙίΙοίΊί, (Μίηηι ηοδ, 8ί νοίικ-ι Ϊιιι>ΐ3

6ΐΐ|>εΐΊΐ3 Γπιί (?Γ.ιΐί.ι, ίιιιίΐΐΜΐιιΐΓ ρηΙπ:ιι•Γΐι.τιη, ει ηβ

ι ιιιιι Ιι'ΐηιιΐ' ιιΐιίιΐ' νίιΐιιΐοηι, 86(1 ιιιιηιιΐι|η:ιηΐ(|ΐιε ίΐ,ι

<:χειτ.εηηιυ8, ιιΐ (κπΐηιιι ιΐΐηιη, ιριί δορίή ηεδείΐ, εοη-

εϊΐίειηυδ ηοΐιίδ ιιιΙ ηιεΓεειΙεπι Ιΐ'ίΐιηπίιΐηιη. Ειοηίηι ιριί

δείΐ :ιι•ο:ιη:ι ηιεηΐίδ ηοδίΓΧ, οιιιη νία'εηΐ δ.ιηαηι ηιεη-

Ιιίιι ηοδίΓΐΐη, ει ηοδ εοιοη εΙ εηίΐί :κΙ νϊιΐιιιΐδ 68Γ-

Ιηιηίηη, 8ΐ3ΐίιη ηυΐιιείδκΐΐδϊϋίο >ιιο ηοε ;κ1]ιιν.ιΙ, δϊηιιιΐ

ει 1;ιΙμιγι>8 ηοδίΓΟβ ίηιηιίηυεηδ , ε( ϊιιΟιηιηπι ηαίιίΓαιιι

ηοδίιηηι γο1>ογ.ίγι«, υυεΓεδπυε ΓείΓΪϋυϋοηεδ δηρρεϋί-

Ιαηδ. 83Π8 ίηΟΙ>'ΐιιρϊείδ εεΠ3ΐιιϊηΊΙ)ϋ8η8ΐιιϊ(|ΐΐ3ΐηηιιΪ8

|;ιΙγ ιριίιΙ ϊιινβηϊεΐ : μμΙ 8131 ρ:ΐ'(ΙοΐιίΙ).ι, Πΐιριε δρεεία-

Ιογ ι.Ίΐιΐιιηι εεΓίαηΐίυηι, ηεηαε ϊη υΙΙβ ιβ ροΐεδί :ΐ(1]ιι-

ναΐ'8, δεϋ εχδρεεί.ιΐ (Ιοηεε νΐεΙΟΓία ϋι-εΙκτείοΓ : ϋο-

ιιιίηπβ 3ΐιΐοηι ηοδίεΓ ηοη ίΐ:ι, δεϋ δϊηιαΙ ηοΐιίδευιη

88Γ131, εΙ ιη:ιιιιιηι ροΓΓΪςίΐ, 61 δϊιηυΐ εοη^ΓΰϋίΐυΓ, εΙ

ςιιαδϊ ιιη(1ίΐ[ΐιε εηίΙίΙιΐΓ υΐ αοΎεΓδβπυπι ιΐ08ΐπιιη ηουίδ

ΐπιϋ,ιΐ, ιιϋιίΙΐ|υο ηοη ημϊι, 83ΐ»ξ6ΐΐ8 πι ϊη εεηαιηίηε

ρΓχνηΙεβηιυδ, ει νίηεηπίϋδ, ςιιο οαρίΐϊ ηοδίΓΟ ίιιιηι:ιι-

εεςείυϋειη ϊηιροηαΐ εοΓΟίι.ιιη. ϋοτοηαηι εηίιη, ίικριίι,

α,Γαΐϊαηιηι κάρϊβ! ϊη εαριϋ ίιιο (Ρτον. 1. 9). Ιλοι ϊη

ίΙΗδ ΟΙνιηρϊείδ εοΓΐ:»ηιίηίΙιυ8 εοΓοηη ροδί νίείοπιιιιι

ηΊΙΓιΙ αΐίυιΐ 881, ηααπι Γοΐία Ιαιιτί, ςηηιη «ρρΐιιιΐδΐΐδ 61

ηεοΐιιιηαΐίο ναΐβί, ςυχ οηιηία αρρείεηΐβ νεδρεη ιη.ΐΓ•

εεδευηΐ ει ρεί'ειιηΐ : 31 ε0Γ0Π3 ςυχ ριο νίπυΐεεί ε]υδ

δίκΙυΓίΙιυδ (]:ιΙιιγ, ιιίΐιίΐ ΙκιΙκΊ βεηδίϋίΐβ, ιιβιριο ίη Ιιοε

δχειιΐο ηο1)ί8οιιηι ιΙί»8θ1νίΐηι•, 8β(1 ριτροΐυ.1 681 ει ίηι-

ιιιοΓίιιΙί.-;, εχίειιϋεηδ δε ίη οιιιιιία δίεειιΐ.ι. Ει ΙαΙιβΓ

ιριίιίπιι 651 ρ3πί Ιεηιροιϊδ ; ιιιοποδ ιιιιίειη Ιαυοηιηι

Πιιεηι ηοη Ιιαϋοΐ, ηοιριβ εεϋίΐ Ιεηιροη, ηειριε ιηατ-

εεδείΐ. Ει υΐ ϋίδεβίίδ, εεεε ηυοι ηιιπϊ ρπΕίβΓίεΓυηΐ,

ςιιοΐςεηεηΐίοΐιεδ, 3 ηηο ρηΐπ:ΐΓεΙΐ3 Ιιϊε ίη νινί» Γυίΐ :

ει δϊεϋΐΐιειί ει Ιιοϋϊε, ίΐ:ι ΓιιΙςβηΐ ε]ιΐ8 ριο νίιΐιιΐε εο-

Γοη.τ, εΙ ιΐδίριε 3(1 οοηδίιιιιιιιηΐίοηοηι δχευΐϊ οηιηίϋιΐδ

ιριί τεείε 83ρϊυηΙ, 3^'ΐιιηεηΙυηι 6δΙ δεηηοιιίδ 81 (1ο-

είτίηχ.

2. Ι•'αάϋιι$ ηιεάαιιισ αιιϊηιω , ηηαιη οονροή$ ηιοήΉ.

— ΡΓΟίηϋεςυΐβ Ιηΐίδ εδί νίιΐυδ ]ο8ϋ, 3ιΙ ηειηυΐαηϋιιιη

ίΙΙηιιι εχρει-ςίδε:ιηιιΐΓ, εΙ νεί δεπ> ΐηικίειιι ιιοδίηιιι

3ςηοδεεηΙβ8 ηοΐιιΐίΐιιΐοηι, ραίπυΐ'εΐι.ιιη ϊιηίΐεαιυΓ, ει

(Ιο 83ΐιιΐε Ι1081Γ3 εΐι^ϊΐεηιυδ, ηιιιΐι» 3ιΙ1ιί1ιίΐ:ι ιΙί ί^..•ιι-

ιϊ3, ίη ηοη βοΐυηι εοηιιΐδ 83ηιιπι βϊΐ, δεϋ ει υΐ ϋίνειιί

βιιίιιιχ ηιοιίιι ειίΓεηΐιΐΓ. Ναηι δι νοΙιιει ίηιιΐδδοΐιιιί 8880

3ενίςΐΙεδ, ΓαείΙϊυδ ηιοΓοοδ 3ηίηιχ <ιιι:ιιη εοΓροπδεηιεη-

(ΙιιΙιίηιηδ. Ν:ιηι ςυοίίεδ ηοδ 3θβεΐίο ηυχρΪ3ΐη ι»«-ι ΐηι-

1)31, βΐ νοίιιεηιηιΐδ ρϊβ ΓεΙί(;ίοδ3ςυε ιηβηΐε εο$ίΐ3Γο

]ιιϋίείυηι ϋίεί ϊΙΙίιΐδ ΐεΓηΙιϊϋδ, ει ηοη 3ϋ ρΓχβεηΐεηι

νοίιιρί.ιΐβιιι δρεεϋΓε, βεϋ :ιϋ επιείβΐυδ ηυοδ ρι-ορίιτ

ίΙΐ3Ι1ΐΓθΓΠηΐΙ6, 8Ι31ΪΠ1 31)31111113 Ι108ΙΓ3 Γβϊίΐίβΐ 61 1Υ0-

1:ιΙιίΐ. ΕβρΓΟρΙβΓ ηε δίηιυδ ηεβίίββηιοδ, 8εϋ κίεηιοί

β^οηεηι ββδβ ει εεΠβηιεη, υΐ ίη ρΓχϋο ΙιθδΐίΙ>υ$ ιιοδ

οΙ)]Ίεί3ηιυδ οροπει , ηιιοιϊϋϊβ τεηονεΙυΓ, 3ε νί^οι ειιι

]ιινεηΊ1ειιι τεεΐοίαΐ βηϊπηυδ ηοδίβΓ, υΐ βυρεπιο ίτειί

ρΓΧδίϋίο, ιηηΙ;ι• Ιιιψικ 1)88(ίχ, ΐιΐ8ίϋΪ3(0Γί& ϋίεο δαίιιιί»
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ηηίΐΓ.τ, εηριιΐ 5131ΪΓΠ οοηΐ<!ΓβΓθ νβίε.ιηιυδ. Ιρδβ εηϊηι

ΙΙηιιιίηιΐδ ιιοΙ>ϊδ ρΓοηιϊδϊΐ, ϋϊοβιιβ : Εει'ε άεάί νοοίι ρο-

/« ίι/.ήι αιίαιηιϋ ιηρπ (οροιία βΐ κοτμοηα, εί ίΐιρπ•

οιηηειη νίτίνίεηι ίηίιηίεί (ί,ιιε. 10. 19). νί«ϊ1οπιιΐ5 ϊ^;-

Ιιιγ, ουδεειΌ, πι νεδΙ'ΐ£Ϊ3 Ιιιφίδ ραιτΐατοΐκε δοα,υεηίοδ

ηιΐ νίιΐηΐεηι εχειτεικίαιη , εϋδαΥηι εοΓηηαδ πκτιτϊ

ρηβδίπιπδ, οι αϋ β|ΐιβ δϊηιΐί ρεπτεηΪΓε, εί εΙΓιίβεΓε ββ-

Ιιεηηχ ροεηβπ), 61 ηδδεα,ιιί 1>οηα ΠΙα ϊηεΟΓαΙ)ϋία. Υε-

ιιιιη ιιΐ ίιΐηρϋοΓ Π.ιΐ νεβίη χηηιίαιϊο, ει ιηη^ίί 3(1

ϊπιϊΙηηαΊιπι Ιιιιηε ]ιΐδΙίΐηι νοδ ρΓονοεεηιιΐδ : 3§ε ϊΐεπιιτι

οχ Ιιίδίοπα ίΙΙϊυδ ευπι νεβίΓβ οηπί.Ίΐο εοΙΙοα,υειιίεδ, βε-

ηπειιΐία 3££Γεύ'ΐ3ΐηυΓ. Ι^ΊΙιιγ ροδί Ι.ΐΓ«:ιιη ίΙΙηιη Ιιοβρ'ι-

Μΐϊΐαΐεηι, π,ιιηιιι εχεπ'.ιιϊΐ , ηοη Ιαυίίΐί» νεί ιηιιΐΐίρΐϊα-

Ιηΐε ΓΐΊΌΐιΙοπιιη , βπΙ αΐίειϊΐαίε ει !ΐ)>6Γη1Ίΐηΐβ ηιειιΐί$

:ε5ΐϊιη»ΐ3ΐιι, 8ΐηΐί:η ΙιοδρΙίαΓιΙαΙϊδ ιικ.τεεανιιι ο1)Ιίπυϊ( :

ει (Ιίιϋπι (μιϊϊΐιαη) ρι-χδεηδ ίΐΐβ 888βΙ , εΐ φιβιιία ε]ιΐ8

νϊπυβ. ΑΙ)ί(ιΐΓ08 ίΐΐϊηε 3(1 δυονοποικία δοίΐοηΐϋ δεφιί-

ΙΗΓ ρ.τΐι ί;ΐΓθ!ια , εΐ Ιιοηοιίδ οηιι&:ι οοηηΐΐηΐιιι• , ϊπψιίΙ.

Υϊϋε Οοιηϊιιϊ εΐεηιεηΐϊβπι ει π,ιιβπΙμ υεηίςιιϊιβΙεϊιιάΊιΙ-

βεηΐϊβψιε υδΐΐΒ, δϊπ)υ1]υδΐο Ιιοηοι-επ) ϊιηρειιιΐϊΐ, είνϊι•-

ΐιιίειη ΐη 3ηίιη3 ε]ιΐ8 Ιαΐεηΐεηι (Ιείε^εΓβ νοίιιϊι. 16.

Οιιβι ιιιη(χί>$ΰηΐ αιιίεηι, ϊηφιϊι, ν'η'ι, ηιρεχεηιηΐ ίη (α-

ίίειη 8οάοιηοηιιη εί ϋοηχοττΗοε.

0«ιΐ( ΑοταηαηιεοηίίΙίοτηηχ ιαοηιηιραΓΙίείραΙ. βκηίΐίο

Ηοηοτε ]ιι:1ιιηι άϊρηαΐατ Ωι•η$. — Ι)ε 3ηςε1ϊδ ιΐϊεΐΐ. Νηιη

Ιιίε φικίειη Ίη Ιβυοί'ηηειιΐο Α1)ΠΐΙι;ε, ει 3η$ε1ϊ, ει εο-

ηιιη ΠιιηιϊηιΐΒ ρεΓίιΙεπη Ιεηιρυδ νϊβίδπηΐ : ρο8ΐε3 νεΓΟ

ίΙΙί ί)ΐιί(1ειη υΐ ηηηϊδίΐ'ϊ ηιϊ88ΐ 8ΐιηΐ 3(1 βιώνεΓβίοηεηι

ϋίαπιιη οϊνίΐαΐυιη, ίρβε ηιιΐοηι [)οπιϊιιιΐί ηιαηδίΐ, οι

(]ΐΐ33°ι αιηίοιίδ ;»ιιιϊοο )ιΐδΙο εοηιηιιιηϊο;>1)3ΐ φίχιιαπι (ά-

πιιΐ'115 68501. ΙΊκΙο ϊΙΙϊβ ριοΓεείϊδ, 17. ΩΊχίΐ, ϊηςιι'ιΐ,

Οοηιίιιηι : Νοη εώώο ΑοταΙιαηι ραεηιιη ηπιιιη, φΐ(Β

• ι/ο [αάαηι. Μ355113 ϋοϊ ίηάυΐ£6ηΙΪ3, εί οπιηειη δεπηο-

ιιειπ Μίριτ.ιιΐΒ }υ8ΐο Ιιοπογ εχΙΓιοείιΐΓ. Υϊιΐε ιοηΐφΐβ

<|ΐιο ρβείο ίρ8ΐιηι α1Ιο<ιααΐιΐΓ φηίδί Ιιοιηο Ιιοιιιίικηι,

ιΙεηιυη8ΐΐ'3ΐ)8 ηοΐιί*, ηυβηΐο Ιιοιιοΐ'ε (Ηβΐιείιιι• Ιιοηιίηοδ

νίπιιΐε |.Γ.τ;<ϋΐ<>8. Ει ιη ηβριιΐοδ ΙιοηοΓεπι ΐ3ΐι(υπι]υ3ΐο

εοιιεεδδΐιηΐ3θΙϊυδ(ϋνϊιιχ ββδο 1>οιιϊΐαΐϊ», ν'κΐε φιηηιοΊο

(Ιίνίιι» δεηρΐιΐΓ3 (Ιοεεηΐ ηθ8, ϊρβιιπ) δϋ>ϊ ΐρβ» ΗαηοΓΪβ

ΓιιΪ888 ηιιιΙοΓϋΐιι, ηι;ιηιΙηΙΪ8 ηεηιρβ ιΐίνίιι'ιβ ιιΐ»^ιΐ3 86-

ϋηΐίΐηΐβ οΐΐδοςυϋΐυπι. ΡοκΙφίΒΐη βιιίιτι (ΙϊχίΙ : Νοηΐβ-

Ιιώο ΑίΓα/ιαιιι ρκ«πιηι τηειιτη, ηηα: ($0 [αααιπ, ηοη 813-

ιίιη άίείΐ ςιι'κΐ Γυΐυηιηι 8)1 : εοηδβςυεηδ οιιϊηι ει•3ΐ,

κ1 ρεΓ£εη8 (ΙίοεΓβΙ 86 ϊηεοηδίΐΓϋΐη δοϋοηια. Αϊ ϋϊ^ιιιιηι

βϊί, υΐ ηεςαβ ϊΐίαιΐ ρΓΐΙεΓ63ηιιΐδ : ηβςιιβ εηϊηι 8)τ1!α-

Ιιαιη, ηοςηο αρίεβπι ίη άίνϊηα δεΓίρΐιΐΓ» ρπΐίειΪΓΟ

οροηεί. 0«ΐ3ηΐ.Έ ειιίπι ιΙΊζΐιίΐαΐΊδ εβδε ρηΐηδ ίά ηυο<1

•Ιίε'ιΐ, Λ6ι•β/ιηιη ρηεπιηι πΐίΜΠΐ.Ί|ΐΐΛηΙίηίΓ60ΐυδ? ηυβηΐί

ηηκιηδ ? Ιΐοε εηίιη ροΐίδδίιηυιη ιιιοιίδΐιηΐ εχίηιίηηι (Ιί-

ριιΊι.ιΐοηι ει ηοηοΓειη ]ιΐ8ΐυ εχϋίυ'ιΐυιη. ΟοίικΙο κΙ ιμιοι!

<1ίοοηηιη, ρο*ΐηυ3ηι (ΙϊχίΙ, Νοη αίαϋο : ιιοη 8(:ιιίιιι:ιΓ-

Ιενΐ ει (ΙίείΙ (|ΐιΐ'ΐ1 ιτ.ιΐ Γιιΐυηιιη ; δεά ςαί<)? 11 1 (1Ϊ8ΐ:α-

ΙΙΜΙ8 ιιοιι 3»δφιε εαυ83, ηεςυε ιεηιεΓε Ι)ι:ιιιιι Ι:ιιιΐιιιιι

εη;3 ϋΐηιη (1εεΙιΐΓ3Γε δΐυϋίιιπι, ίηηιιίΐ : 18. ΑϋταΙιαιη

απίαη [ηΐηηΐΒ αϊ ίη </<'«Ί''» ηιπρηαιη ει ιημίΐαηι, ει ίη

\ρ%ο ύεηεάίεεηίατ οιηηε» ςαιίε$ Ιετταε. 19. Λ'οβί εηίιη

φιυιΐ εοη&ΙίΐιιΠ βΐίίι ει άοιηηί νχαι ροιί $ε, εΐ αιιΐοίΐίαι!

νίαι ϋοηιίηΐ ϋεί, νί (αείαηΐ )ιι$ιίιίαιη ει ]αάίείι»τ>, Μ

αάώιαιΐ ΰοιηίινιι ιηρετ ΑύταΙιαιη οηιηία ηιΐΛοιηιηπε Ιο•

αηιιΐνί αϊ αά ηιηι. Ρηρχ, ςιοηΐβ υοηΐ8ηΊΐ3ΐίδ ϋοιηίιιΐ

ηιββηΐΐυόο! Οιιοιιϊηηι ροβίε» ϊηαΊιείιιπίδ εΓ3ί εχείϋϊυηι

5θ(1οηιθΓυιη, ηιιιιε ρπιΐδ ρβΐπϋΓεΙιβηι αά Γιιΐιιείβιη

εοηείΐβΐ, εϊιηυΐ ροΙΙΐεειίδ οι υεηειίϊεΐϊοηειτ. πιβχϊηιηιιι,

ιρίΐιηιηυε ϊιι πιβ^ηβη! ηυΐΐϊΐυιΐίιιεηι ίιιΐυΓυιη εδ56 :

(Ιοεεηβ ευηι ςυοϋ ωοΓοεϋεηι Ιιβηε ρϊ3» βπο; ηιεηΐϊδ

ίοεεριυΓϋδ βΓι. Οοςίΐα εηίιη ο,υβπΐΒ δίΐ ρ3ΐη3Γε1ι:ε

νΪΓΐιιβ, ηυαηίΐο ϋουδ άΐεΐΐ : 5ηο εηίιη φιοά εοηιΐϊΐιιεί

[ίΙίίΒ 5"ΐ5 ρο$( *ε, ει ααΐοάίεηΐ νία$ Ωοηχίηί Ώά. Μββηη

Ηαεε εδί νΪΓΐυΐΐδ βεεεδδίο : ηοη εηϊηι Ιϋηΐιιιη ιηειτεά'βιη

βεεϊρϊΐ ςυΪ3 ϊρββ όεηε ε^ίι ; δβά βΐ ςυϊβ ρΓχεερίΐ ηβιί*

δυίδ, 13γ^35 Γοίπϋυϋοηεδ βεεϊρίΐ, κΐηυβ ιηεΓίΐο : δΐ-

ψικίοιιι ϊρ$6 οιηηίυιΐδ «Ιείηεερδ πι.ι^ίδΐίτ ει ιΙοοκιγ

εναίίι. Ιδ εηϊηι φιί ρηιιεϊρϊυαι ριχτεί αε ϊηίιϊα, εΐϊαηι

εοηιιη ςυχροδίεαίίυηίαυοίΟΓ εδ(.

3. Ει νί(Ιο Ποιηϊηϊ Ι>οηϊΐ3ΐεηι. Νοη δοΐυιη ρπ> ρτχ•

Ιοιίιι» νϊΠυΐε, βειΐ ει ρΓΟ ίιιΐιπα ]ιΐ8ΐιιιη ΓοηιυιιβΓ.ιΐυΓ.

8άο εηϊηι, ϊηςιιϊΐ, αηοά εοηαίίιιεί βΐίί* ιημ. Οιιοιιί.ιιη,

ϊικριϊΙ, ρΓχηονϊ ]υδΙί ηιοηΐεη), ϊϋεΪΓεο ΓοιιιηηοπΙίο-

ηϊουδ ρΓχτεηϊο. δείΐ εηϊηι ηΙιιΙί[;ι εοηϋί πο.ιΙγϊ, ει

(|ΐι;πκΙο νϊϋεΐ εοηδίιίεηΐεδ ιιΐ οροιίεΐ »ε πηιαπι ριχ

βε Γει-εηΐεδ ηιεηίειη, ιιιηηιιηι ροΓΓΪςϊι, 01 ηιιΐε ΙαΙ,ΟΓΟδ

ηιεΓεεάεηι ΐΓΪϋυϊΙ, αΙαειίοΓΟδ Ιιηο ηΐίοηο εΠΊππίδ :

ϊιΙ ((Μου ϊη ]ιΐ8(ϊδ οιηιιϊΐιυδ Πεη ϊηνειιϊεδ. Ν;ιηι ευιη

εεϊ»Ι ϊηιΐιιχίΐΐίΐαΐεηι Ιιυιηαηχ ιΐ3ΐυΓΧ, υΐ ηοη ϊη απίϋίδ

Ιιοιηο 3ΐιϊηιιιιη ϋεδροιιιίεαΐ, ϊιιίεΐ' 1αΙκ)Γ3ΐΐι1υηι ϊΐπ δΐιιιιη

ΛΐιχϊΙΊιιηι εΐ ιοηιιιιιεπιΐίοηεδ ρτχυβΙ, υΐ ει ΙβοοΓ δα1>-

Ιενεΐυτ, 61 ΓεΓνοΓ ΟΓΟδεηΐ. Νονί εηίιη, ίηηιιίΐ, φιοά

εοιιαίιιΐίΐ Ι'ιΙίίι 5ΐιίί . εί αΐίΐοάίεηΐ νίιι$ ϋοηιίηί ϋεί. Νοη

Βοΐοηι ιΐΐ' ίρεο ρΓχύ'ιεϊΙ, Οοηιΐϊίηεΐ, δειΙ ει (Ιε Ιίΐϊϊδ ο] ο-,

€ιι$ΐοάίεηΙ νίαι ϋοηιίηΐ ΰεί, Ιίηοε ει ί;ι<•οΙ) ϊηΒΪηυ.ιηδ.

\'ίαί Οοηιίηί, ηοε εδί, ηιαιιϋηΐ:ι ει ρΓχεβρία. VI /*«-

ηαηΐ, ϊηηηϊΐ, ]ιιάίάαιη εί )ΐΐίίίίίαιη : ηϊΐιϊΐ ρι-χΓεΓεηιΙο

{ηδΐϊΐϊχ, εί νίνι'ΐκίο οϊΙγ.ί οηιηεηι ϊι^υδίϊΐϊαιη. II. ιο.

εηϊηι ηι.ιχ'ιπια νΪΓΐο» εδί : ρΓβρίεΓεβ ενεηϊβηΐ οηιιιϊί

(|ΐκε 1ο(|ΐιιιΐιΐδ εδί εί Ποιηϊιιυδ. ΟρϊηοΓ «υΐεηι ει βΐϊικί

ηηί(Ι(Ι»ηι 5Ϊ8ΐιϊΠθ3Γβ, εαηι ϋίοΐΐ : ΑίηιΙιαιη αιιίειιι (ιι-

Ιιιηιι ίίί ιη αεηίειη ηιαφιαπι ει ηιηΐΐαηι : ι\\.\•.\&\ ϋίεηΐ :

Τα ο,ιιϊϋεηι ηιιϊ νΪΓΐυίειη βηιρΙεχαΓΪδ, οι ηιείδ οΐιίεπι-

ρεΓ3δ ρΓχοερίίδ, οΐ3ε(Ιϊεηΐΐ:ιηνιιιε ρΓ.ε ιε Γοκ, ϊη 8^•»-

ΐεηι ηι.η^ικιιη ει πκιΐΐηιη εηβ : ϊιιιρϋ αυΐεηι ι'ΙΙϊ δοιίο-

ιηοηιιιι Γεβϊοιιοπι ϊιιηηΐ/ιΐηιιίεβ (ΙϊδρεΐϊΐΜΐιιΙ οιηιιει.

Ναπι δϊεηΐ νίτΐϋδ δηΐιιΐϊδ 03υ&3 εδί ολπ» ορεπιιιΐίοηί,

Ϊ13 ει πΐ3ΐίΐϊ3 ίηίειϊΐϋδ. Ρογγο ροδΐ(]"ΐ3ΐη ϋβηοάίοΐϊοηϊ-

Ιΐϋδ ει Ι3ΐιιϋ1)ΐΐδ ΠαΊιεϊϊπ» π>»]οΓεηι βιΐιϊ'κΐίΐ ]ϋδΐο, ίηοϊ-

ρίΐ \ά ςοοιΐ ιΙϊεΙϋΓΟδ βτβΐ, ει 3ΪΙ : 20. ΟΙαηιοτ &οάο•

ηιοτκιη εί ϋοηχοττΗοε ηηΐίίρίκαίιι» ε$( πριιά »ι?, εί

ρεεεαία «οπιηι ηαφια νοίιίε. 21 . Ομιιι ίαίι»Γ άειεεηάετο,

νϊάεοο Ηΐηιιη ;'ιΐΛ;ΐα εΐαηιοτεηχ ίραοταιη, φιί αά ηιε υεηϊΐ,

ρετρχίηηΐ, ηα ηε, ηί «ίίσηι. Τ8γγϊ1ιϊΓι3 νει-ΐΜ. θα-

ηχοτ, ίηςαΐΐ, 8οάοιηοταιη εί ίίβηιοιτΛίΕ. ΟϋΒΒίνϊβ οι

3ϋχ εϊνϊΐβιεδ δίπιοί ρεπεπηΐ, δεϋ ςυϊβ ηχ Γιιβπιιιΐ

εΙαΓΪΟΓεδ, ϊρβίβ βοΐυηι εοιηηιεηιΟΓανϊΐ. ΜιιΙΐίρΙίεαίιΐί

#5ί αρικί ηιε, <:» ροααΐα εοτηηι ηιααηα ναΐάε. Υϊϋβ ηπο-

ηιθ(Ιο ηι:ιΐ3 οοβεεΓνεηΙιΐΓ. Νοη δοΐηηι «ιη^ιιπ εβί ηιιιΙ-

Γιίικίο εΙαηιΟΓΪϊ, βοά εΐϊβπι ϊιι]υδΐίΐϊχ. Νβιη ϋίικί,

Οαηιον 8οάυιηυηιιη εί ΟοηχοηΙιιε ηιιιΐΐίρίίεαίιι» αί,

ορίηοΓ δίβοϊΓιεβιβ , ϊρβοε εηηι ϊηεη3ΓΓ3ΐ)ϊΓι ει γεια»»»

ιιοΐΐαηι ιιιειειιΐο ϊιιίςυίΐ.ιΐε ιηοΙίΛδ εΐϊαηι ϊιι)ιΐϊΐιΐΐ3»
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δυ/ηθώμεν. Αύτδς γάρ ημϊν ό Δεσπότης έπήγγελται λέ

γων Ιδού δέδωχα ύμΐν έξουσίαν χατεΐν έχάνω

ίφεων χαϊ σκορπιών, χαΐ έπί χάσαν τήν δύναμιν

τοΰ έγθροϋ. Νήφωμεν τοίνυν, καρακαλώ, ίνα κατ' Γχνος

*οΰ πατριάρχου τούτου τήν άρετήν μετιόντες, των αυτών

έκείνω στεφάνων άξιωθήναι δυνηΟώμεν, κα\ εις τους

τούτου καταντήσαι κόλπους, καΐ διαφυγείν την έν τη"

γεέννΤ| χόλασιν, χαϊ των απορρήτων εκείνων άγα':ών

άξιωθήναι. 'Αλλ' ίνα πλείονα ζήλον έν ύμΐν έργαζώμεθα,

κα\ πρδς την τοΰ δικαίου τούτου μίμησιν υμάς διεγεί-

ρωμεν, φέρε πάλιν έκ της κατ' αύτδν Ιστορίας διαλεχβώ-

μεν προς τήν ύμετέραν άγάπην, έπελθίντες των έξης

την άκολουθίαν. Μετά γάρ τήν δαψιλή φιλοξενίαν έκεί-

νην, ού τή ποιότητι ή ποσότητι τών εδεσμάτων κρινομέ-

νην, άλλα τί) προθυμία, τδ δαψιλές τής γνώμης δεξάμενος

παραχρήμα τής φιλοξενίας τάς άμοιβά; έχαρίσατο. ΚαΙ

μαθών τίς τε εΓη δ παραγεγονώς, χα\ πόση ή τούτου

δύναμις, μέλλουσιν έχιϊθεν έπ\ τήν Σοδυμων καταατρο-

φήν δρμάν ήκολούθησεν δ πατριάρχης συμπροπέμπων,

φησίν. "Ορα Δεσπδτου φιλανθρωπίαν, όση συγχαταβάσει

κέχρηται, δμοΰ χαϊ τήν είς τδν δίκαιον τιμήν δειχνΰς,

κα\ έκκαλύψαι βουλόμενος τήν άρετήν τήν έναποχειμένην

αύτοΰ τή ψυχή. Έξαναστάντβς δέ, φησ\ν, οΐ άνδρες

χατέβλεψαν έχϊ πρόσωπον Σοδόμων χαϊ ΓομόβρΌς.

Τους αγγέλους φησίν. Ενταύθα μέν γάρ έν τή σκηνή τοΰ

Αβραάμ κα\ οί άγγελοι, καΐ δ τούτων Δεσπότης κατά

ταΰτδν ώφβησαν • λοιπδν δε οί μέν ώς ύπηρέται άπεστέλ-

λοντο έπ\ τήν καταστροφήν τών πόλεων εκείνων, δ δέ

ίμενε, καθάπερ φίλος φίλω, μονονουχί κοινολογούμενο;

τψ δικαίω, απερ έμελλε ποιεϊν. Απελθόντων τοίνυν εκεί

νων, Είχε, φησίν, ύ Κύριος ' Ού //ή χρύψω* εγώ άχύ

'λδ^αύμ τοΰ χιιιδύς μου, ά έγί» χοιώ. Μεγίστη τοΰ

θεού ή συγκατάβασις, κα\ ζάντα λόγον υπερβαίνουσα ή

είς τδν δίκαιον τιμή. "Ορα γάρ πώς πρδς αύτδν διαλέγε

ται, ώσανεΐ άνθρωπος άνθρωπο) διαλεξόμενος, δεικνΰς

ήμϊν όσης οί ένίρετοι άξιοΰνται τής παρά τοΰ θεού τι

μής. Κα\ ίνα μή νομίσης τής τοΰ θεού μόνον είναι άγα-

Οότητος τήν τοσαύτην είς τον δίκαιον τιμήν, δρα πώς ή

θεία Γραφή διδάσκει ήμ3ς, δτι αύτδ; έαυτώ ταύτης τής

τιμής αίτιος κατέστη, μετά πολλής τής υπακοής τοϊς

τ,χρϊ τοΰ θεοΰ πειθόμενος έπιτάγμασιν. Ειπών γάρ •

Ού μη χρύψω άχύ Αβραάμ τον παιδός μου, ά έγώ

ποιώ. ούκ ευθέως λέγει τδ μέλλον Εσεσθαι • άκόλουθον

γάρ ήν έπαγαγείν χα\ ειπείν, δτι μέλλει τά Σόδομα έμ-

πιπράν. Άλλ' άξιον μηδέ εκείνο παραδραμεΐν ■ ουδέ γάρ

συλλαβήν ουδέ χεραίαν παρατρέχειν χρή τών έν τή θεία

Γραφή κειμένων. Πόσης γάρ οΓει τιμής είναι κα\ τούτο

αϋτδ τδ λέγειν, Αβραάμ τοΰ χαιδός μου; πόσου φίλ

τρου ; πόσης διαθέσεως ; Τρϋτο γάρ μάλιστα δείκνυσι τδ

[426] έξαίρετον, κα\ τήν είς τδν δίκαιον τιμήν. Είτα,

δπερ έλεγον, ειπών, Ού μή χρύψω, ούκ εύθίοις επάγει

κα\ λέγει τδ γινόμενον, άλλα τί ; "Ινα μάθωμεν δτι ούχ

απλώς ουδέ είκή τοσαύτην περ\ αύτδν δείκνυται τήν

κηδεμονίαν, φησίν Αβραάμ δέ γινόμενος Ισται είς

ίΟνος μέγα χαϊ χο.ΙΙ•, χαϊ ένευ.ΙογηΟήσονται εν αύ-

τώ χάνια τά ίθνη της γης.'Ηδειν γίιρ δτι συντάξει

τοΤς νΙοΤς αύτοϋ, χαϊ τφ οϊχφ αύτον μετ' αυτόν,

χαϊ φυΛάξουσι τάς οδούς Κυρίου τοΰ θεοΰ, χοιε'ιν

διχαιοσύί'ην χαϊ χρίσιν, δχως 3γ έχαγάγη Κύριος

έπϊ Άβραίιμ χάντα, ά έΛάΛησε προς αυτόν. ΒαβαΙ,

πόσον τής τοΰ Δεσπδτου φιλανθρωπίας τδ μέγεθος.

Επειδή μέλλει μετά ταύτα έπάγ:ιν τά κατά τήν κατα-

' 1η Β.1)1ιί'. Ογχι'15 1<"8ΙΙ«γ μή -/ρύψω,ρε-Γ ΙηΙειτοβϊΙίΟΗβιη

στροφήν Σοδόμων, προλαβών νΰν παραΟαρίύνει τδν πα-

ίριάρχην, δμοΰ κα\ τήν μεγίστην εΰλογίαν αύτώ έπαγ-

γελλόμενος, κα\ δτι είς πλήθο;έσται μέγα. κα\ διδάσκων

αύτδν δτι άμοιδήν ταύτην λαμβάνει τής φιλόθεου αϋτοϋ

γνώμης. Έννόησον γάρ οση έστ\ν ή τοΰ πατριάρχου

αρετή, όταν 6 θεδς λέγη • Ίίδειν γϊιρ δτι συντάξει

τοις ν!ο7ς αντοϋ μετ' αύτίν, χαϊ ανΛάξουσι τύς-

οδούς Κυρίου. Πολλή τής άρίτής ή έπίτασις ■ ού γάρ

μόνον υπέρ ων αύτδς μέτεισι τήν άρετήν, τά; άμοι£άς

δέχεται, άλλα κα\ ΰπερ ων διετάξατο τοίς έξ αύτοϋ

τεχθεΐσι, δαψιλοϋς άξιοϋται τής άντιδόσεω; • εΐκότως ■

αύτδς γάρ λοιπδν απασι διδάσκαλος γέγονιν. Ό γάρ τήν

αρχήν και τά προοίμια παράσχων, ούτος κα\ τών μετά

ταύτα γινομένων αίτιος αν εΓη.

γ'. Κα\ δρα τοΰ Δεσπότου τήν αγαθότητα. Ού μόνον

υπέρ τής έν τφ παρελθόντι αρετής αμείβεται τδν

δίκαιον, άλλα χαϊ υπέρ τής μβ) λούσης, 'φδειν γάρ,

φησ\ν, δτι συντάξει τοΤς νΐοΐς αύτοϋ. Επειδή, φησ\,

προγινώσχω τοΰ δικαίου τήν γνώμην, διά τούτο προ

λαμβάνω ταϊς άμοιβαίς. Οίδε γάρ τά άπό^(5ητα τής

διανοίας ημών, χα\ όταν θεάσηται τά δέοντα βουλευο-

μένους και υγιή τήν γνώμην έπιδεικνυμένους, κα\ γΐΐρα.

δρέγει, κα\ πρδ τών πίνων αμείβεται, προθυμότερους

ταύτη κατασκευάζω•; • καν τούτο αν εΰροις έπ\ τών

δικαίων απάντων γινόμενον. Είδως γάρ τής ανθρω

πινής φύσεως τήν άσθένειαν, ώστε μή άπαγορϊύσαι

πρδς τά δυσχερή, μεταξύ τών πόνων πολλάκις τήν παρ'

εαυτού άντίληψιν κα\ τάς άμοιβάς παρέχει, ώστε κα\

τδν πόνον έπικουφίσαι, κα\ τήν δρμήν έπιτεΤναι.'ξ/ίϊί»•

γάρ, φησ\ν, δτι συντάξει τοΐςυΐοΐς αύτοϋ, χαϊ φυ.Χά-

ξονσι τάς οδούς Κυρίου. Ού μόνον περ\ αύτοΰ προλέ

γει, δτι Συντάξει, άλλα κα\ περί τών υιών αύτοΰ, δτι

ΦυΛάξουσι τάς οδούς Κυρίου, τδν Ισαάκ, τδν Ιακώβ

αίνιττδμενος. Τάς οδούς Κυρίου, τοΰτ' Ιστι τά προσ

τάγματα, τάς έντολάς. ΠοιεΤν γάρ, φησί, διχαιοσύνην

χαϊ κρίσιν μηδέν τοΰ δικαίου προτιμών, έκτδς γίνεσθαι

πάσης αδικίας. Τοΰτο γάρ ή μεγίστη αρετή• £;ά τοι

τούτο πάντα είς έργον έκβήσεται, δσα έλάλησε Κύριος

πρδς αυτόν. Οϊμαι δέ κα\ ετερόν τιαίνίττεσθαι αύτδν διά

τοΰ λέγειν, Αβραάμ δέ γινόμενος ίσται είς Ιβνος

μέγα χαϊ χοΛύ, άντ\ τοΰ, Σϋ μέν δ τήν άρετήν έλόμενο;,

κα\ τοίς έμοϊς προστάγμασι πειθόμενος, κα\ τήν ύπ-

ακοήν έπιδεικνύμενος, εις έθνος μέγαχαΐ πολύ γενήσ»}•

οί δέ παράνομοι ούτοι οί κατά τήν τών Σοδόμων χώραν

οίκοΰντες, άφανισθήσονται άπαντες. "Πόπερ γ3ιρ ή αρετή

σωτηρίας ύπόθεσις γίνεται τοίς ταύτην μετιοΰσιν, ού

τως ή πονηρία αφανισμού αιτία καθίσταται. ΕΤτα

επειδή κα\ διά τής ευλογίας, χα\ διά τών επαίνων είς

πλείονα παρ"(5ησίαν ήγαγε [427| τδν δίκαιον, άρχεται τής

υποθέσεως, καί φησι • Κραυγή Σοδόμων χαϊ ΓομόφρΌς

χε.τΛήθννται χρός με, χαϊ αϊ άμαρτίαι αυτών μεγά-

Λαι σφόδρα. Καταβάς ουν δψομαι, εΐ χατά την

χραυγην αυτών τήν έρχομένην χρύς με συντεΛοϋι-

ται• εΙδέμή, Ινα ρ-ώ. Φοβερά τά είρημένα. Κραυγή

Σοδόμων, φησ\, χαϊ ΓομόψρΊις. Καίτοι κα'ι Ιτεραι πό

λεις μετ' αυτών ήφανίσθησαν, άλλ' επειδή αύται ήσαναί

περιφανεστεραι, τούτων έμνημδνευσεν. ΠεχΛήθννται

χρός με, χαϊ αϊ άμαρτίαι αυτών μεγάΛαι σφόδρα.

"Ορα τών κακών τήν έπίτασιν. Ού μόνον πολύ τδ πλή

θος τής κραυγής, άλλα κα\ τής αδικίας. Τδγάρ, Κραυγή

Σοδόμων χαϊ Γομύρ'ρΊις χεχΛή6ν*Ύαι, οΐμαι σημαί-

νειν, δτι μετά τής παρανομίας εκείνης τής άφατου καί

πάσης συγγνώμης άπεστερημένης, χαϊ ετέρας άδιχία';

πολλάς έπίδείκνυντο, οί δυνατώτεροι χατεξανιστάμενοι

τών ασθενέστερων, οί πλούσιοι τών πενήτων. Ού μόνον
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τοίνυν, φησ'ι, πολύ της κραυγής τδ πένθος, αλλά κα\ αϊ

άμαρτίαι αυτών ούχ αί τυχοΰσαί είσιν, άλλα κα\ μεγά-

λαι, και «φόδρα μεγάλαι. Ξένον γαρ τρόπον παρανομίας

επινόησαν, κα\ αλλόκοτους κα\ άθέσμους των μίξεων

νόμους έφεύρον, χα\ τοσαύτη της κακίας ή φορά, ώς

απαντάς της λύμης άναπλησθήναι πάσης, κα\ μηδεμίαν

λοιπόν διόρθωσιν αυτούς έπιδέχεσθαι, άλλ' αφανισμού

δεΐσθαι παντελούς • ουδέ γάρ ίατρείαν λοιπόν επιδέχεται

τα τούτων πάθη ανίατα γεγονότα. Είτα παιδεύων άπα

σαν των ανθρώπων τήν φύσιν, καν μεγάλα η" σφόδρα τά

αμαρτήματα καΐώμολογημένα, μήπρότερον τάς ψήφους

έκφέρειν, πρ'ιν 4ν εναργείς αποδείξεις γένωνται, φησί •

Καταβάς δψομαι, εί κατά τήν κραυγών αυτών συν

τελούνται τήν έρχομένην προςμε • είδε μή,ϊνα γνώ.

Τ£ βούλεταιτής λέξειος ή συγκατάβασις ; Καταβάς,

φησιν, Ιψομαι. Τόπον γάρ εκ τόπου μεταβαίνει ό των

δλων θεός; Οϋχ\, μή γένοιτο. Οϋ τούτο λέγει, άλλ' όπερ

πολλάκις ϊφην, χτ^ παχύτητι της λέξεως ημάς παιδεΰσαι

βούλεται,δτι δει πολλή τή άκριβείακεχρήσθαι, κα\ μήτε

άπδ ακοής καταδικάζειν τους ήμαρτηκότας, μήτε άνευ

αποδείξεως τάς ψήφους έκφέρειν. Άκούωμεν ταύτα

άπαντες. Οϋ γάρ μόνον οι τί>ν δικαστικδν θρόνον επ

έχοντες, τούτον παραφυλάττεσθαι όφείλουσι τδν νόμον,

άλλα κα\ ημών ϊκαστο; μηδέποτε άπδ ψιλής διαβολής

κατακρίνειν τον πλησίον. Διά γάρ τούτο και μετά ταύτα

ό μακάριος ούτος Μωϋσής ένηχούμενος ύπδ τοΰ Πνεύ

ματος παρήνει, λέγων • Άκοήν ματαίαν μή παραδέξχ).

Καί ό μακάριος δέ Παύλος γράφων έβόα • Σΰ δέ τι

κρίνεις τύν άδεΧφόν σον ; ΚΆ δ Χριστδς διατασσό

μενος τοις μαθηταίς, κα\ διδάσκων των Ιουδαίων τδ

πλήθος, τους γραμματέας αυτών κα\ Φαρισαίους, έλεγε ■

Λίή κρίνετε. Ινα μή κριβητε. Τί γάρ, φησ\, πρδ καιρού

αρπάζεις το τού δικαστού αξίωμα; τί προλαμβάνεις τήν

ήμέραν έκείνην τήν φοβεράν ; Βούλει κριτής είναι; Χαυ-

τοϋ γίνου, κα\ τών σοι [428] πεπλημμελημένων. Ούδε\ς

6 χωλύων. Οΰτω γάρ κα\ τά ήμαρτημένα σοι διόρθωση,

και ούδεμίαν έκ τοΰ πράγματος ύποστήση βλάβην. Έάν

δι τά κατά σαυτόν καταλιπών έτερους καθέζη κρίνων,

μείζονα σαυτώ τά φορτία τών αμαρτημάτων συλλέγων

ούκ αίσθάνη. ΔΓ δ, παρακαλώ, φεύγωμεν πάντη τδ

καταδικάζειν τους πλησίον. Εί γάρ κα\ τής εξουσίας

τί,ς δικαστικής ού μετέχεις, άλλάτή γνώμη κατέκρινας,

και ύπεύθυνον τφ άμαρτήματι πεποίηκας, ούδεμίαν

άπδδειξιν δεξάμενος, άλλα πολλάκις έξ υποψίας κα\

διαβολής ψιλής. Διά γάρ τούτο κα'ι ό μακάριος Δαυίδ

16όα λέγων Τύν καταΛα.Ιονντα Λάθρα τον πΛησίον

αύτοϋ, τούτον έξεδίωκον.

δ". Είδες αρετής ύπερ6ολήν;Ού μόνον ού παρεδέχετο

αΰτδςτά λεγόμενα, άλλα κα\ άπήλαυνε τον τού αδελφού

χατΛαΧίϊν βουλόμενον. Έάν τοίνυν βουλώμεΟα καί

ήμεΐς έλαττοΰν τά έαυτοΐς έπταισμένα, τούτο μάλιστα

πάντων φυλαττώμεθα, μήτε καταψηφίζεσθαι τών αδελ

φών τών ημετέρων, μήτε τους καταλαλεϊν έπιχειρούντας

προσίεσθαι, μάλλον δε κατά τδν προφήτην άπελαύνειν,

κα\ πάντη άποστρέφεσθαι. Τούτο γάρ οΐμαι καΐ τον

προφήτην Μωϋσήν δηλούν διά τού λέγειν, Άκοήνμα

ταίαν μή παραδέξη. Διά τοι τούτο κα\ νϋν ό τών όλων

Δεσπότης τοσαύτη παχύτητι λέξεως έχρήσατο πρδς

ώφέλειαν τών ημετέρων ψυχών, καί φησι • Καταβάς

ΰψομαι. Τί γάρ; Ούκ ήπίστ»το;ούκ ήδει τδ μέγεθος

τών αμαρτημάτων; ούκ έγίνωστ τδ άδιόρθωτον τών

έπταισμένων ; 'Αλλ' ώσπερ απολογία; τινά συντιθείς

τοις μετά ταύτα άναισχύντως έγκαλεϊν βουλομένοις, και

δεικνϋςαΰτών τδ άκάθεκτον, καί τήν πο)λήν σπάνίν τής

αρετής, τοσαύτη κέχρηται'τή μακροθυμία. Τάχα δε ού

διά τούτο μόνον, άλλ' ώστε κα\ τώ δικαίω αφορμή ν

παρασχεϊν δεϊξαι τής γνώμης αυτού τδ συμπαθές και τδ

φιλόστοργον. 01 μέν ουν άγγελοι, καθάπερ Ιφθην ειπών,

άπήλΟον εις τά Σόδομα• ό δέ πατριάρχης είστήκει εναν

τίον Κυρίου. Καϊ έγγίσας, φησΙν, Αβραάμ είπε• Μή

συναπολέστχς δίκαιον μετά άσεβους, καϊ έσται ό

δίκαιος ώς ό άσεβης; "β τής τού δικαίου παρρησίας,

μάλλον δέ, ώψυχής συμπάθεια• δπως τή τής συμπαθείας

μέθη καρωθε\ς ουδέ δ λέγει συνίησι. Και δεικνύουσα ή

θεία Γραφή, δτι μετά φόβου πολλού κα\ τρόμου τήν ίκε-

σίαν ποιείται, φησίν Έγγίσας Αβραάμ είπε• Μή συν•

απο.Ιέσης δίκαιον μετά άσεβους ; Τί ποιείς, ώ μα

κάριε πατριάρχα; Τής παρά σού δείταιπαρακλήσεως

δ Δεσπότης, ώστε μή τούτο ποιήσαι ; 'Αλλά μή τούτο

νοήσωμεν ουδέ γάρ ώς τού Δε.τπότου τούτο ποιείν μέλλον

τος λέγει, άλλ' επειδή ϊξ ευθεία; διά τδν άδελφιδούν ει

πείν ούκ έθάρ^ει, κοινήν υπέρ απάντων ποιείται τήν

Ικεσίαν. βουλόμενο; μετά τών άλλων και τούτον διασώ-

σαι, και μετά τούτου κα'ι τους άλλους έξαρπάσαι*

καί άρχεται τής παρακλήσεως, καί φησιν Έάν ώσι

πεντήκοντα δίκαιοι έν τή πύΛει, απολέσεις αυτούς ;

Ούκ άνήσεις άπαντα τύν τόπον ένεκεν ιών πεντή

κοντα δικαίων, έάν ώσιν έν αυτή ; Μηδαμώς ■ ού

ποιήσεις τύ ρ"ήμα τούτο *, τοΰ άποκτεϊναι δίκαιον

μετά άσεβους, καϊίσται ό δίκαιος ώς ό άσεβης. Μη-

δαμώς. [ί2ί] Ό κρίνων πασαν τήν γήν οϋ ποιήσεις

κρίσιν; "Ορα πώς κα\ έν τή Ικεσία δείκνυσιν αυτού

τής γνώμης τδ φιλόΟεον, κα'ι κριτήν πάσης τής γής ομο

λογεί, καί άξιοι μή συναπολέσαι δίκαιον μετά άσεβους.

Είτα ό ήμερος κα\ φιλάνθρωπος θεδς έπινεύει τή αιτή

σει, καί φΐ;σι• Ποιώ δπερ είρηκας, κα'ι δέχομαι σου τήν

παράκλησιν. Έάν εύρεβώσι πεντήκοντα δίκαιοι εν

τή ποΛει, δι' εκείνους αφήσω πάντα τύν τόπον.

Χαρίζομαι, φησ\, τοις πεντήκοντα δικαίοις, εάν εύρεθώσ:,

τών λοιπών τήν σωτηρίαν, κα\ τήν αϊτησιν τήν σήν εί;

Ιργον άγάγω. Άλλ' Γδωμεν τδν δίκαιον τούτον, δπως

παρρησίας έπιλαβόμενος, κα\ τού θεού τήν φιλσνΟρώ-

πίαν είδώς, πάλιν δευτέραν αϊτησιν προσάγει, καί φη~ι•

Νύν ήρξάμ-ην Λαλήσαι πρύς τύν Κύριόν μον έγώ δέ

είμι γη καϊ σποδός. Μή νομίσης, φησ\, Δέσποτα, άγ-

νοείν με έμαυτδν, καί ύπερβαίνειν με τδ μέτρον, κα\

τοσαύτη κεχρήσθαι τή πατησιά. Οιδα γάρ δτι γή είμι

καί σποδός• άλλ' ώσπερ τούτο οίοα, κα'ι σαφώς έπίστα-

μαι, οΰτω; ουδέ εκείνο αγνοώ, δτι πολύ τδ μέγεθος τής

σης φιλανθρωπίας, κα\ δτι πλούσιος εί έν άγαθότητι •",

καί βούλει πάντα; ανθρώπους σωΟήναι. Ό γάρ έκ τού

μή δντος παραγαγών, πώς άν ποτέ γενομένους άπολέιης,

εί μή πολλή τών αμαρτημάτων ήν ή φορά; Δι' δ δέομαι

πάλιν κα\ άξιώ, Έάν έ.Ιάττονς τών πεντήκοντα εύ

ρεβώσι, καί τεσσαράκοντα πέντε ώσιν έν τή πόΧει

δίκαιοι, ού σώσεις τήν πόΛιν ; Καϊ εϊπεν Έάν εύρε

βώσι τεσσαράκοντα πέντε, ού μή άποΛέσω. Τί; άν

κατ' άξίαν τδν τών δλων θεδν ΰμνήσειε τής τοσαύττ;ς

μακροθυμία; κα'ι συγκαταβάσεως, ή τδν δίκαιον μακα-

ρίσειε τοσαύτης άπολαύσαντα παρ'ρ'ησίας ; Καϊ προσ-

* 1η ΙΙιΙ)!π•( 0πυ><Μ8 μηδαμώ; ού ποιήσει; ώ; τό λημα τούτο.

* ϋηνιΙ. δτι πτ,γάζει; έν άγαθότητι. ΪΓεϊ Π155. ότι πηγάζ^

έν. ΜυιοΙ ιιΐ :ιι ΙοιΙιι.
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:ιΙί;ι$ εχ1ιίΙηιΪ336 : βΐ ϊιίδυιτθχίδδε ροΙβηΓϊθΓ65 εοηΐ™

ίιιν.ΊΐίιΠιιιοί, ϋϊΐϊοΓβδφιε εοιιΐι-α ραηρεκβ. ΡΐΌΪηάΌ

ιιοη δοΐυιη, ϊηψιίΐ, ιηηςηιιβ «γηι ρΐηιιείιιβ είαιηοήδ,

6ο»1 61 ρεεεαία ίρβοπιπι ηοη ναΐ^απα ΓυοιΌ, δοιΐ ηκι-

βηη, .ιΐ<|ΐιο ϊιι§εηΐϊ.ι. ΙηβοΙιΐιιιη ειιίιιι ίιιίςιιίίαιίδ πιο-

αΉιη εχεο^ίιανεπιηΐ, 61 αΐίεηαδ οι ίΙΙίείΐαδ εοειιηαΊ

Ιβ^οβ ϊιινειιεηιηΐ. Αΐιμιβ Οηία ιίμι ηιαίίιϊχ ρι-οείϊ-

νίΐαβ, πΐ οιηιιεβ οιιιιιί πιαίο ΓερΙει*εηΐιιι-, οι ηιιΙΙ;ιιη

ροβίεα υοιτεειίοηεπι ααΊηίΐιεΓοηΙ , (Ιί^ηίηιιο ε&ειιΐ

Π"• ρεηίΐιιβ ηΙιοΙοΓΟίιΐιΐΓ : ηοςιιβ εηΐιη ίιιειιι-αίιίΐεδ

ίΙΙυηιιιι ηιοΓυϊ ιηειίίεοβ ΓεΓεΙιαιιΐ. Ρθ5ΐ63 οΌοβηβ ηηιιιε

Ιιιιιιιίιιιηη ςεηυβ, Ιίεβΐ πια^ηη ναΐιίε ει βχρίοι-αΐη δ'ιηΐ

ρεοεηια, ηοη ηηΐι.'.η Ιίιπιοη ρι•οιιυ»ιί;ιικ1αιιι 3εηΙεηΙΪ3ηι,

<|ΐι:ιιιι ιη3ηίίε8ΐχ ρπ>1>:\Γιοιιεδ ααΥιηΙ, ίιιηιιίΐ : (.'»»(

άεκεηάετο, νίάεύο ηΐηιιη )ΐι.Πα εΐαηιοτεηι ίριοηιιη ,

ι/ιιί αά ηΐί νεηίΙ, ρετβείαηΐ, ηεεηε, ηί $εϊαιη.

Νοη ιηηΐ αηάίΐα εοΐυ εοηάεηιηαηάί ηί. — Οιιϊϋ

ί-ΊΙιί νιιΙ(, οΐ οιιγ δεπηοηοιη ίυιιιη ίια 3ΐιβπιρεΓ3ΐ?

6Ήιη ίΙι$α)ΐιΙίΓ0, ίιιηοϊΐ, ν'ιάεοο. ΝιιιηψικΙ (1ε Ιοεο ίιι

Ιοειιιη ΐΓηιΐίίι υιιίνοΓβοΓυιη ΟοηΓιηιΐδ? Α1)5ϊΙ. Νοη

Ικιε δίΐιί νιιΐΐ ; ββά" ιιΐ ϋίχϊ, ει αδδίοι ι βεηηοηε ιιθ5

ϊιΐδϋΙυεΓβ ειιρίΐ , ιηη^η.ι οριΐδ 0880 (Ιίϋμεηιί:ι : εΐ

ηοη αιιιΐίιυ 8οΙο ρεεεαίοΓεβ εοιιϋοπιικιιιϋοδ εδβε ,

ιιειμιε δειιίειιΐίαιη ΓεΓειιϋαιιι, ηϊδΐ εοιηρίΌΐκιΐίο ρηε-

π•(Ι:ιΐ. Αυϋίαπιυβ Ιιχο οηιηεβ. Νοη εηϊιη δοΐιιηι ϋ ιμιί

ριο ΐπυυηαΐϊ 8βιΙεη(, οΙκοΓνβΓο Η.ιηε Ιε^επι όεΐιεηΐ,

80(1 βΐ ιιιιΙΙοβ ιιπκρηιιι υΐι ιηιιίαιη ίεευδ.ιιίοηεπι ρΓΟ-

χϊιιιιιιιι (Όΐιιίειηιιεί. Μεϊΐΐο εηϊπν εΐ ρο81 Ιιχο ΙιεβΙιΐδ

Μυ8εβ δρίηΐιι 83ηεΐο ίΙΏαΙιΐδ ηόΊηοιιεί , οΊεεηβ : Αα•

ιΐιΐιηιι ναηηηι ηβ αεείρία» ( Εχοά. 25. 1 ). Ει Ιιε.ιΙιΐδ

Ρ.ιιιΙιι*, 3εη1>6ΐΐ3, εΙ.ιιικιΙκιΐ : Τα ααΐεηι πι γ μιά'ιεα»

[ιαίταη Ιιηοη (Κοηι. 14. 10) ? ΚΙιΠίΙιΐδ ψιοφιε ρι•χ-

εϊρϊβηβ ϋϊδεϊριιΐϊβ 8ΐιϊδ, οι ώ>εεη$ ,ΙιΐιΙ.οιιηιιιι ιηυΐΐίΐιι-

ιΐϊιιειη, δοπίιοδ εοπιιη, ει Ρ1ΐ3ΐ-ϊ$£03, ΝοΙϊΐε, ίιιφιίΐ,

ίιΐιΙΊΐΊΐιι•, Μ ηοη μιάίεεηύηί (ΜαΐΐΙι. 7. 1). Οιιγ εηϊιη,

ΊΐΗριίΐ, ηηΐε Ιειηρυβ ίιινικϋί ]ιΐιϋεϊί ]ιιβ? οιιγ ρΐ'.ι-

νβηίβ ιΐΐειιι ίΙΙιιιη Ιεπ•ί1ιί1ειη? \'ΐβ ]υϋεχ εβ$ε ? ϋικΙί(•:ι

ΙειιΐιΊίρϋΐιιιι, εΐ Ιιια (ΙεΙΐεΟ. ΝυΙΙυβ 081 ιμιΊ νείεΐ. 5ίθ

ειιίιιι οι ρεεε:Κα Ιιια εηιεηϋβυίβ, εΐ ιιίΙιίΙ εχ Ιιοε 1 1 1—

«οιηιιιιιιΐί ε.ιρίεδ. (ίιιιηΙ μ Γε1ίε1ί$ Γε1)ΐΐ5 ΐιιϊδ 8εοΌδ »ά

]υ(1ί<•:ιιιιΙιιπι αΐϊοδ, ιικι]ιιγο3 Ιο Γιοι ίρ8Ϊ εοΙΙίςεΓε ρεε-

ε:ιΐοηιιιι 83Γείιΐ38 ηοιι δβηΐίβ. ΙιΙεΪΓεο, οΙιμί ιο, ίυς'ΐΆ-

ηιιΐδ οιηηϊηο α εοικίειιιιιηικίίϊ αΐίίδ. Νηιιι ε(3Ϊ ]ιΐ(1ίεϊη-

τ\χ ροΙβ•Ι•Ιίι ηοη 8Ϊβ ραπίοερβ , 3ΐΐ3πιειι ]ιιιΙί(;ΐΛΐί

ιηεηΐε, εΐ ρεεεαίο Γεείδΐί Ιε οΙ)ποχίιιιη, ιμιαηιΐο ηυΙΙ»

ιΙεηιοιίδίΓΐΙίοηε αεεορία, βει! βχρεηυιηεΓΟ $ο1α κιι-

βρίείοπε, ει Ιεηυϊ 3εεπ83ΐίοιιε εοιιϋεπιηαβ. ΟυηρΓορίεΓ

Ικ;λΙιη Πανίιΐ εΙΐπΐ3ΐ).ιΙ ι1ίεεη$ : ϋείτηΐιαιίαη αχϊΐΐο

ρτοχ'ηηο νιο, Ηνηε ρετκηιιεοαΓ (Ρ$αΙ. 100. 5).

4. ΛΙίοια: [απκε ραηειιάαιη. — ΥίάΙδΙί νίιΐιιΐί.•. επαϊ-

ηεηΐίιιηι ? Νοη «οΐιιιη ηοη Γεε'ρϊοϋαΐ ηιιχ ιΙκχΊριιιΙιιγ,

5ΐ;»1 ει ϋΐιί^εΐκιΐ νοίειιίειη Γγ31γϊ 8υο ιιιαίοιϋΐ'ΐτε. Ι^ιιιιγ

8ί ει ηο3 ρεεεαία ιιοβίτα ιπιιιιμηιογο νοίυιηυβ, Ιιοε

ηΐ3χΊπκε οηιηίιιιη μ•ι νοιιιιΐδ, ηεε εοηάεπαηεηιυ8 Γγ3-

ΐΓεβ ηυδίΓΟδ, ηεηηε ϋεΐηΙιοΓε ευρίεηΐεδ βύΊηιΙίαηνίδ :

ίηιο δεειιηιΐηπι ρτορίιοίαιη αυφηιυε, οι οιηιιϊιιο ανεΓ-

3βιηυΓ. ΙΙοε εηίπι ορϊηοΓ ει ρΓορΗείαηι Μοβειη ίηβϊηυ-

3Γε, πι ιιι ιΐίεϊι: «Ιηι/ιΊβιιι ναηυηι ηβ αεαρετ'ιι (Εχο<Ι.

23• 1). Ει Ιιαε ιΐε ε2υ$> εΐίιηι ηυηε ϋοηιίηϋί Ιαικ

επΐ350 δεηιιοιίϋ 05118 051 ίη υΐίΐίΐαΐβιη αηϊιηαηιηι

ιιιΡΛίπιπιιιι. ΟίείΙ εηϊιη : ϋαηι άααηάβτο αηΗηι,νίιΙείο.

Οιιγ ειιίιιι ? Νιιιη ιιεβεϊεοαίΥ ϊςηοηΐιαίιιο ρεεεαίυ-

Γυηι ιιΐ3([ηϊΐιιιΙίιιεηι ? .ιιι ηεϊοίείιαΐ )3ρ$05 εοΓΓεείίο-

ιιειη ηοη 8υ3εερΙϋΓ03 ? Α58ΪΙ. Υεπιηι ςυ3<ί βαϋβία-

εΐίοιιειη (|ΐιαηιι1απι αΓΓεπ ΪΪ8 ηιιί ρθ3ΐ!ι:ιε ίηιρυϋειιίεΓ

3εειΐ8:ΐΓ6 νοίεηΐ, εΐ ιηοηβ'.Γαηϋο εοπιιιι ρει•νκ•:ιι Ί:\ιιι

61 νϊπιιΐΐδ ρεηιΐΓίηηι , Ιηηία π.-,ιη 651 ρβΐίεηΐίη. ΓΌγ-

1383Ϊ3 αυΐεηι ηοη ρΓορΙεΓ Ιιοε δυΐυιη, &οά 61 υΐ ]ιΐδΙο

ιΙοΙιιγ οεθ38Ϊο (1εεΐ3Γ3ηάϊ ηιεηιειιι βιηπι ηιϊ3βΓΪεοΓϋία!

ρΐεηαηι, βι Ιιεηο ίη αϋοδ ηΙΤεείαιη. Αηςεΐϊ εηϊιη , ιιι

(Ιϊχϊ, 3ΐ)ίεΓ3ηΐ ϊη δοιίοηι» (ν. 22) : ρηΙπαΓεΙια νεΓΟ

δΐ.ώιΐ ειιιαιη Οοηιΐηο : 23. Κι η( αρρτορϊηφιανίΐ ,

ϊιιηυίΙ, ΛοταΙιαηι, άϊχΊι : Ναηιαηίά ρετάα ιΐιιιιιΐ )ια!ιιιη

ηπιι ιιιηιί/ι, ε ι εΐΊΐ }ιΐ!ΐια ίϊειιΐ ϊιιψϊα» ? Ο .μι-ι ί νΪΓΪ

ΩίΙυείαιιι ! ίηιο, ο <ρι:ιιιΐ:ι αιιϊιηί < οιηιηίδοηιίο! ΐ|ΐιο-

ηΐθάο ('υηιιιιϊδεηΐίιιηϊδ εοήεΐηΐβ £Γ3Υ31ιΐ3 ιιθ$είΐ ιριίιΙ

(Ιίειιΐ. Κι οδίειιιίειίδ ιΐίνίιια Κεί'ίρΙιΐΜ, ίρβιιιη ιιι.-ι^ιιιι

ιίιηοΓΟ ει ΐΓεηιοΓε ρΓεεεδ ΓιιηϋεΓΟ, αίΐ : ί/ί αρρτορϊη-

ηαανϊΐ Αίταηωη, ιίί.χίι : Νιιηιηιιίά ρει-ιία ίίιιιιι! ]ιαΐιιιιι

εαιη ηηρΐοίβα.ά Γαείδ, ο οοηΐο ραΐπηΓε1ιη? Οιιίϋ ορυ*

η.ιΙ)εΐ 1ιΐ3 ϋερΓεεαίίοηβ 1>οιιιϊηιΐδ, ιιΐ ιιβ Ιιοε ΓαείηΙ?

Υοηιιιι ηε Ιιοε εο^ίίειηιιβ : ηοη εηϊιη ςυηδί Ι>οιηϊιιο

Ιιοε ΓαείιίΓΟ ϋϊεϊι, δειΙ ιμιί;» ηιηηίΓεδΙε ρΓορίεΓ Γιμιπλ

(ϋίαηι ιΐίίοιο ηοη αηϋεϋαΐ , εοιηιηυιιεδ ρνο οιηιιίΐιυ»

Γιιιιιΐϊι ρΓεεεβ, νοίεηδ ουηι αΐϋδ 61 Ιιαηε δΟΕν.ΐΓβ ,

ει ουιιι Ιιοε ειίαιιι αΐίοδ εηρεΓβ : ϊυείρϊίςυβ ρ.ιίΓοεί-

Π3ΓΪ, 3ε ιϋι ίΐ : 24. 5ί (ηεήηΐ ηιιίηηιιαρϊηία ]<ι&ι'ι ϊη

άνίίαίε, ηκηι υαΛε* εο» ? Νοη ρατεεί ιού Ιοεο ρτορίετ

<\>ώιψιιι.β,α<ι μΐίΐυχ, » ίηνεηΐ'ι (ιιεηηΐ ϊη ββ?23. Νβ-

φιαιμαηι (αεΊει νετίηηι Ιιοε, ιιι υεείάα* ]ιΐ6ΐηιη ηιιη

ΐιηρϊο, εΐ ίίί ϊη$1ιι» ιϊειιΙ ίιηρίαι. Νεηηαφιαηι. Οιιί ]ΐι-

ά'ιεαί οηνιειη Ιετταηι, ηοη (αε'ιει ]ιιάίεϊκηι ? \Ί^α φιο-

ηιοιίο εΐ ίιι Ιιηο οηΐϊοηε δυηιη ΓεΙϊ^ϊθ53ΐη 61 ρί.ιιιι

ηιειιίειη (ΙεεΙιίΓαΙ , ει ]υι1ϊεεηι οηιηίβ ΐεΓΓα; εοηΠ-

ΐεΐιΐΓ, ρΓεεαίυηρϋε ηε ρεπ•3ΐ ]ιΐδΐιΐ5 ειιιη ίη]ιΐ5ΐο.

Ροδίεα ηιίΐίδ εΐ ϋεηϊ^ηοδ ϋοιηίιιυδ αηηιιϊΐ ρειίΐίοηϊ,

ει (Ιίείΐ : Κ;ιι•ίο ίι! ιριίιΐ (Ιίχίίΐί, βι αεείρίο Ιιι:ιιη ρβ-

Ιίΐίοηειη. 26. £ι ίηνεηίεηΐιιτ φύικμκκβηΐιι ;ιιιΐί ίη

είνίΐαίε, ρνορίετ ίΙΙο» ραηαηι Ιοίί Ιοεο. ϋ;ιόο Ιιοε ,

ϊηηιιίΐ, φιίηφι.ΐβ'ιηο ]ιι^ιΪ8, δι ϊηνεηιί Γυεηηΐ, ει αΐϋδ

βαΐυΐεπι ίπιρεπίαηι , ει ρειίΐίοηειη ΐοαηι ϊηιρίεΐιο.

ΥοΓϋπι νίιίε.ιηιυβ ]υ8ΐιιιη ϊΙΙιιηι , «μιοιιιοιίιι αιτορί;»

(ΐιΐυείβ, οι 32Ι1Ϊ13 είβηιειιΐία Πει, ίίβηιηι ηΐίαηι ρείϊ-

Γιοηεηι αΟβτΐ, ει ίιιΐ]υϊΙ : 27. Νιιηε εωρί Ιοψιί αά

Ωοηι'ηΐΗΐη ηιεαιη, ε$ο αιιίεηι ιηηι Ιεττα ει ε'ιηίί. Νε

ροΐεδ, ΐιιςυϊΙ, Ποιιιίηε, ηιο ί^ηοΓ3Γΰ ηκϊρ,ιιηι, ει

ΐΓ;υι.^π•ϋί ιιιειίΜίΓ.ιιιι , εΐ Ιαηία ιιΐί ίϊϋυοϊη. 8είο

εηϊιη, ηιε ΐειτ.ιιη 633ε 61 εϊηεΓηηι : βειΙ κίειιΐ Ικιε

βεϊο, ει ηΐ3ΐιϊΓ('8ΐε 3εϊο, ϊια ηειριβ ϊΙΙιΐιΙ ϊςιιΟΓΟ, εορϊο-

83ΐιι 6δ8ε ιιιχ είοιιιεηΐϊχ ηιη^ιιίΐυιΐίηειη, ει Ιε (Ιίνι

Ιεηι 6386 υοιιϊΟΙε, νεΙΙεΐ|υε οιιιηοδ Ιιοιηίιιε* κ:ιΙν< -

Ωογϊ. Ν:ιιι> (|003 βχ ηϋιίΐο ρΓθ<Ιιι\ϊδΙϊ, ηικιηιοϋιι Γ;ι-

6105 ρεπίοη'.κ, ιιί>ϊ ηι:ι^ιΐ3 εδ-εΐ ρεεε.ιΙΟΓίιηι εορϊ.η '.

ΙϋεΪΓεο ίίοπιιη οτο οι ρΓεεοΓ, 28. 5ί ρααείοτε* ηιιί,ι -

ηαααίιιία ϊητεηΐΐ [ηεπιιΐ, ει ψνιιΐηιψηία φιίηηαβ [ιι-

ετίηΐ ίη είνίίαιε ;κιίί, ηοιι $α!ναΰίι είνίΐιιίειη ? Ει <Ιί•

χί! : 5ί ϊηνεηΛ (αεηηΐ φιαάΓααίιιΙα φιίιιφιε, ηοη ρετ•

έαηι. ι^ιΐ'» ρι ο ϋίςηίΟΙε Ι)(ΐιηίιιυιιι υιιιιιίιιιιι Ι.κκΙίνΊι,
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οΙ) ΐαηΐ.Ίΐη ραΐίεηΐί.ιηι 3(ηυβ ίηι]ιι1<,'6ηΙί3Η) : νεΙ ]α-

δΐιιηι Ιιοαίυηι ρΓχιϋεβπΙ, ΙηηΙί ρι-χύίΐυπι Π(]ηεί;ι? 29.

Ει αάμάί, ίηςιιίΐ, ηΐιτα Ιοηαϊ, εί άίχίΐ : 8ϊ ίηνεηΐϊ

(ΗΐήηΙ ΐίΐ ηααάταφηία ? Εί άίχϊΐ : Νοη ρετάαη ρτο

ρίετ φιαάτηφηία. Εχίη ηιηδί ΓενεπΙιΐδ ίηι:1ΤαΙ>ίΙεηι

1)βί ραΐίβηΐΐαηι ]ιΐ5ΐυδ, 61 Ιίιηεηδ ηβ ΓοΠβ ρΓεωηάο

νίιΙεαίιΐΓ ΐΓηιΐδεεηά'εΓβ ηιοαΊιπ), α"ίείΙ : 30. Νιαηφιϊα,

ΰοηιίηε, «ί Ιοιματ : 8ϊ ίηνεηΐί βετϊηΐ Μ Ιτψηίαΐ

{)η\Ά ρ.ιιαίϋϋΐ ίηνεηίΐ 3(1 ηιϊδο.ΓΪοοΓίΙίαηι , ηοη ]ππι

ρβηίαΐίηι ϋίπιίηιιίΐ, ηβαυε φιίηπυο ϊιΐδίοδ ιΙοίΓηΙιίι ,

δοιΙ ϋεοειη, ο( βίε αίΐ'οπ ραίΓοείηίυηι : 5» ίηνεηΐί

[ηεήηΐ ϊΐίϊε ΙήφηΙα ? Ει άϊχϊΐ : Νοη ρετάατη, « ϊιινεηε-

ιί'ιιι ΊΙΙ'κ Ιτψηία. ΛιιϊηΐΛΐΙνοΠο ςϋ3ΐ)ΐ3 ]ϋδΐί εοηδίβη-

ι'ι:ι ; φιβδί ίρ86 ΓογιϊΙ οΐιηοχίϋδ δεηίβηΐίχ, ϊΐα επρεΓβ

βΙιηΚ-Ι 3 ροεηη δοϋοηιίίαπιπι βεηΐεπι. 31. Ει άϊχϊΐ ,

ψίοηηιιη ρο$$α>η Ιοηιιϊ αά ΰωιώαιιιι : 5ί ίιιναπί [ιιετίηΐ

ίίιϊ νψηΐϊ ? Ει άχχϊΐ : Νοη ρετάαη ρτορίετ νφηΐί.

Οηιικ'ΐη δΟΓΠίοηοιιι ΐΓαηδεεικϋΙ εί οηιηειη εο£ί!3ΐίο-

ικ.ίιι Οοηιίηί Ι)θηίΙα5. Ου'ΐδ εηίιη ηοδίπιιη, ςαί ϊιι ιηο-

•Μο ίηϋηΐίοπιπι ιηαίοπιιη νοΓίηηιιΐΓ, νείΐεΐ Γει-οηιΐο

Βθΐιΐιιηιίαιη οοηΐια ρΓοχϊιιιοβ Ι:ιη(η ιιΐί ίικίιιίςεηΐία αΐ-

<|ΐι«ί είειτιεηΐί» ?

5. Υεηιηιίβηιεη ]ιΐ5ΐιΐ5 ϊΙΙβ νΜεηδ (Ιίν'ιΓιαδ εΐεηιεη-

Γιχ 1>εί, ηοη δΐιΐΐδίδΐίΐ, $6(1 ίΐβπΐηι άΊείΐ : 32. ΝιιιιιφιϊιΙ,

1)ο\ηιηβ , 5ΐ Ιοφιατ αάΐιηο ιεηχεΙΊ Ναηι αυία ίικ'ΓΠιΙιίΙίβ

ΟΓ31 ΙοΙοΓαιιΓια, ρΐ'ορίιτ Ιιοε ΓενεπΙυβ ηε ει ίιιϋίζίκι-

Ιίοηεηι ηι! νει-δΐΐδ δβ ηιονεπΊ ε]ιΐδ πιιί π^μΙκίΚιγ, άΜεϊΙ:

Νιιηιςαίά, Οοηώιε ? Ναηι Ιεηιει .ίπιπιι φιϊιΙ<Ιαιη Γαείο ?

ιΐίιϊΐ : ηιιιη ίσιριηΐεηΐϊαπι ριχ ιιιε ΓεΓΟ? ηυηι ορυδ

εοηιίεηιηαΐίοηε «ϋςηυηι Γαείο, 5ΐ Ιοηυατ ηϋΐιιιε δβπιβΙΤ

Ριο ηια^ηβεΐ ίηεηβιταυίΐίΐιοηίΐηιειιιαααίιυε ιιηαηι οτ3-

Ιίηηοηΐ αεείρίΐο 3 πιο,5ι αιιίαη ίηναιίηιιεήηί ί//ί« άβα•ηι?

Εί (ΙϊχϊΙ : Νοη ρειώηη ρτορία- άεοεηι. Ει ςαία ρΓίϋ8 ά'ι-

χϊΐ : ΛίΙΙηιο κπηΙ Ιοφιατ ? 33. ΑοϋΙ, ίηηυΐΐ, 1)οιηίηιι$

ροίΐί/ιιαηι εεαανεταΐ ίοφύ ΑοίαΙκε ; ει ΑΰταΙιαηι τενεηια

αϊ Ίη Ιοαιιη ίκκιιι. νϊϋΪΒΐί$ ϋοιηίηυιη α(1 ηοδίηιη ίη-

ΙίηηίΐΑΐεπΊ $β <ΐ6ΐηί(1εηΐεηι? νίίΐίδΐϊδβΐ ]ιΐ5ΐίοι•^α αΐίοδ

:ιΠυιΊιιιιι? (1ϊϋίεΐ$ΙΪ3 φίΛηία νίδ κΐι βοτυτη <]ΐιϊ νίπα-

Ιειη εχβΓεεηΙ? 5ί εη'ιιη ίηνεηΐί ΓυεηηΙ, ϊηηυίΐ, ϋεεεηι

)ϋίΐ1, ριορΙβΓ )11ο$ οιηηί1)ΐΐδ Γοηιίδδίοηβηι εοηεειίο

ρεεεαίοηιπι. Νοη ϋεηε (ΙίοβΙηηι, ηχε οηιηϊα Γ,ιείβ 65-

κε, υΐ ηπΐΐα ρο$Ιεα ΓεΙίηιρκαυΓ ιηιρυα'εηΐεΓ Ιοηυεηΐϊ-

1)11$ εοη(Γ3(1ϊεεη(1ϊ οεε3$ίο? διιηΐ εηίιη ιηιιΐιϊ ίη$ηηίεη-

ιίιιπι, ηαί ίηΓΓεηί Ιίιι^ιια ε( ΓερΓεΙιεηϋιτο ε( ιϋοοΓο

,ηιΐιίοιιΐ : Οιιητο ίιιεεη£3 δηπΐ 8θ(]οιη»? δι ραΐίεηΐεΐ'

Ιιιΐίββεΐ εο$ 1)οηιίηιΐδ, ΓοΓίε ροειιίΐεηΐϊαηι εςίϋβειιΐ.

Ι'τορίΟΓ Ιιοε οδίΟΓκΙίΐΐίϋΊ ηοφιίιίχ εχ&υροΐ'ηηΐίηηι; ίΐα

ιι Ι ίη (3Π13 ηιιιίΐίίικίίιιο Ι:ιιιΐ3 νίιΐυΐίδ ρεηιιηα Γιιεπ!,

ιιΐ αΐίο ΐ]υθ(1:ιιη αϋΐιινίο ίη^ϊςεΓεί, ει ηυαίε ρηυ5 ίη

ιιιιιηιΐο Γυίΐ. δειΐ ςυίβ [ΐΓΟπιίδδίο ϋεί 651, υΐ ηοη ιιΐ-

ΙΓ3 ΙβΙβ ϊπΓΰΓαίιΐΓ δΐιρρϋοίυηι, ρΓοριεΓεα Λΐιιιηι ροβηχ

ιηο(1υηι εχεοςίιαΐ, δίιηιι! οΌ ίΙΙίδ ρο3ηα$ δΐιιηοιίδ ει ρο-

κίεπϊ οηιηίϋϋβ ρεΓρείυβπι ρΓχϋεηβ άοείΓΪηίηι. Οαο-

ιιίηιιι οηίιη ηαίιιπΒ Ιβββδ $υ1)νεηβΓαηΙ, ει 3ϋεηο$ ίΙΙί

ιϋοβο,υβ εχεο8Ϊΐ3Γ3ηΙ εοίΐιυ, ίάείΓεο ϊηίοΐϊΐυπι $υρρ1ί-

εϋ ηιοιίυιη ίηιΐϋχίι ρΓορίεΓ ίΐίοπιηι ίιιίίΐαϊΐβίεηι : ει

{8ΙΓ3Β νί$εβΓ3 ίιΐϋΐίΙία ΓεάίΙεηβ, ει τεϋείο ροδίεπδ ηιο-

ΐιϊιηοιιΐο ρβΓρείυο, ιιΐ ηο εβιίβηι α^^δβϊ ίη ίΛ&άαη

ίηάιΐϊηΐ ροεηίδ. Ι,ίεείααΐεπι νοίοηΐί αά Ιυεη ίΙΙα ρει-

ΒεΓβ νίάεΓε ίρκαηι ΐεΓΓβηι , ιιΐ ίο ιΐίεαηι , είαιιιαηιειη

εί Οδίεικίεηΐεηι βυρρίίείί νεβίΐβίβρο.-Ι ΐαηι πιιιΐΐι $ αη-

ηοί, ςιιβ$ί Ηεπ νεί Ιιοιίίε ίπ»ρΓ6$&α : ιηπι πιβηίΓΒΒΟ

οβίεηάίΐυΓ ϊηεΙίςηαιίο. Ια"εο οοβεεΓΟ, πι αϋεηί βυρμϋεϋ

εχεπιρίο ηοδ εβδίίξβπιυΓ.

Ηϊε ίηχρηηε ρενεαηία αεετοΊη» ρνηϊεηΐντίη αΐΐβτα νίΐιι;

ρτοοοτητη εαη$α ϋειι» ραΐ'ιεηΐετ [έτι ρεααίοτε*. — 8εϋ

ΓοΠβ (Ιίχβπΐ αϋιριίδ : Οιιίιΐ 6Γ§ο? ειΐΓ ίΙΙί ροβηηϊ ο"ε-

(1βπιηΐ? ηοηιιβ δΐιπί εΐί;ιηι ηυηε ιηυΐΐϊ ιριί εαάεηι εοιιι-

ηιίΐΐαηΐ 8εεΐ6Γ3, ηεςυε ΐ3πιεηρϋηίϋηΐϋΓ? Εΐίίηι : 8ε<1

Ιιοε ροΐίδδίιηιιιιι ηΐ9]οΓεπι ριτηαηι εοηεϋίαίιίΐ ϋ8 ηηί

1»1ϊ3 ρεΓρείΓαηΐ '. Ουαηάο εηίηι ηοη εαδϋ^απιαΓ εχ ϋβ

ηυχ ίΙΙίδ αοοίϋεπιιιΐ , ει ηεε ηιιίϋρίιιπι ηοΐιίβ ρι-ονειιίι

ΙυεΓΪ εχ ραιϊεηΐία ϋεί, εββίΐβ α,ιιοιηοιίο ίΙΙυηι ίηεχβΐϊη-

ςιιϊυίΐεπι ί^ηοπι νείιειηεηΐίυβ ηοΐιίδηιοιίρδίδ βυεεοηϋί-

ηιυδ, εί βεεΓϋυηι νεΓπιεηι ρβΓβηΐϋδ. Υεπιηιωηιεη,

(]υΪ3 ριορίοΓ βηιίαιη ϋεί δΐιηΐ ει ηυηε ιιιυΐιί νίηυΐθ

ρΓΧίΙίΐϊ, ςυί ρΙβεαΓε ρο$8υηΙ Βοηιίηιιηι, βίεαΐ Ιαηο

ραΐΓίηΓεΙιη : Ιβπιείδί ηοβ, ευηι ηοδ ίρβοϊ βΐίβηάίπιυδ ,

61 ηοδίΓβιη νίιίειηιΐδ ϋεδϊιΐίαηι, ριιΐηιηιΐδ ιηίπιιιι νίπιι-

Ιίδ Γ3ΓΪΐα(οηι : βΙΙαιηεη ριορΙβΓ ίΙΙοΓυιη νίπυΐεηι, «γ-

£;η ;ιΙίοδ Οευδ ρηιίοηϋηιιι εχΐιίϋεΐ. Ει υΐ βείαβ Ιηϋιιιη

ηοηιίηυηι Γιϋιιεϊα ηοΐιΐδ ϋοϊ ρβΐίεηΐίαιη εοηείΐίαπ,

ηιιιϋ εχ Ιιαε ίρδ.ι ΙιίδΙΟΓία, (\υ\ά (Ιίεαΐ ραΐιί;ιηΊι;ι; :

5ϊ άεεεηι )ηιίο$ ϊηνεηετο , ηοη ρετάαηι άν'ιίαΐαη. Ει

ψιίιΐ ίΐϊοο ϋεεεηι ]ιΐδΐοδ? ΝηΙΙιΐδ ίηνειιΐιΐδ ίΙΙϊε 3ΐ> ΐηϊ—

ςαίΐαίε αΐϊεηυδ, ηί$ί δοΐυδ ίοι }υδΐυδ, ει ε}αδ ϋυχ Γι-

1Ϊ3Ϊ. ϋΧΟΓ 6Ι1ΪΠ1 ρΓΟρΙβΓ ίρδΙΙΠΙ ίθΠ6 ρΟβΙΙίΙΙΙΙ είνίΟΙΐδ

εΟΊι^ίΐ, ροϋεα ιαηιοη ροεπβηι (ΙεάίΙ ί^ηανία: βιι.χ. Νιιηε

βυΐεηι ρΓορίβΓ ίποΙΤηΙιίΙειη Ι)εί ηιίδεηευηΐίαηι , ηυιη

ρίβΐ3$ ίηοπ:ιποΐ)ΐιιιιι δυιηρδίι, ηιιιΐιί εΐίηιιι ίη ιηε(1ϋδ

είνϊΐαΐϋιυδ ΙαίειιΙεδ ροδδΐιηΐ ρΐαεατο Πειιηι, ει :ιΙίϊ ίη

ηιοηΐίΙ)υδ εί δρείυηείβ, ρ3υεοΓυηΐ(]οε νίππδ ιηιιΐΐοηιηι

Ιε^εΓεναΙεΙπιαΙίΐίαηι. ΜιιΙια εηίηι Ουιηίηί Ιιοηίΐαδβδί,

ει δχρε δοΐείειίαηι ρι-ορίει* ρβαεοδ ηιιιΐιίδ (Ιατε ςαίιι-

Ιεηα. Ει ςυίιΐ άίεο, ρτορίοτ ραυεοβ ]υδΐοδ? δχρε,

ηιιηιηΐο ιιοιι ίιινειιΐιΐδ εδί ϊιι ρΓΧδεηιί νί(*]ιΐδΙυδ, ριο-

ρΐεΓ ιΙεΓιιηοΐοΓυηι νΪΓίαΙθΠΐ , νίνεηΐίιιιη ηιίδΟπ.ΊιΐΓ ει

ειίΓαιη ΙιαΙιεΙ : υηο"8 εΐαηιαΐ άίεεηδ : ΡτοΙεραιη εϊνίΐαίειη

Ιιαηε ρτορίετ ηιε, ει ρτορίετ ϋαν'ιά ρηεηιηι ηιεηιη (4

Περ. 19. 54); ηυαβί άίεβΓεί : ίίεεί ίρδί ίικϋ^ηϊ δίιιΐ

ςιιί δεί'νειιΐιΐΓ, εί ηιιΙΙαιιι δαίηΐίδ 1ιιι1)β;ιιιΙ οεεαδίοιιεηι :

νεπιιη ιριί» δοΐίΐηδ δΐιηι ηιίδθπεοπίίΐιτ αςεΓβ, εί :ιιΙ

ιιιίδΟΓΛίκΙυιιΐ ρΓοηιρίυδ δυηι ει .1(1 εηρίεικίυιιι ε εαΐα-

ηιίΐ3ΐίΙ)υδ, ρΓορίεΓ ηιείρδυπι, ει ρΓορίεΓ ριιοπιηι ιηηηιη

Ι):ινί(1 ρΓοίεςβιη : ει ςαί αηΐο ιοί 3ηηο$ ε νιο ιιιίί,τΛ-

νίΐ, Ιιίε 3ΐιεΙθΓ εδί 83ΐυιίδ ίίδ ηαί ευα $εδε ρεηΐίιίει-αια

(Ιοδίιΐίπ. Υίιΐίδΐί εΙεηιοιιΓιβιιι Ποιιιίιιί, ςυοιηοιίυ εοδ (|ΐιί

νϊι-ΐιιΐε ροΐΐεηΐ, Ιιυηοπ; βΓΓιείΙ, ρΓχροηίι, ει ιοίί

ιηιιΐιίίικίίηί χηυίρηΓ3ΐ? ΟυηρΓορίεΓ ει ΡβιιΙιΐδ (Ιϊιτίιιιΐ:

ΟοαηώιιΙανετΐΐηΙ ϊη ονΊΙΙίί εαρηηΊαηιιε ρεΙΗοια, άαΐίΐιιίϊ,

ρΓ«5«ϊ, αβίίεΐϊ, 9Μ1&Μ* ίηάϊ^ηυί εταΐ ηιαηάη» ( Ηεοτ. 1 1 .

37. 58). Τοΐυ8, ίηςιιίΐ, ίδΐβ ηιυηάιΐδ , ει ιοίπ» ογ6ι5

ηοη 651 εοηΓεΓεηάυδ ίίδ ςυί ίη αΙΠίειίοηίϋΟδ βι ρΓε^-

δϋΓΪί, εί ιιυαΊίαιβ η§υηΐ εί οίωηίΐΐυΐαηΐ, βί ίη δρείιιη-

είδ νβΓδηηΐυΓ ρΓορίεΓ ϋευηι.

1 δανϋ. ει (ΐυαίυΟΓ Μ&δ. : ΕΙίαιη : 5$ά ηοε ροΐί«$ϊιηαηι τη*-

)θΐεηι αηχϊεΐαίειη αηίηιϊχ ηοιίνκ νήκετε ροΙεΗΐ. 8<κΙ Ιι•εΙίο-

ιιβιη ΜοΓοΙΙί, (|υχ ιιμΙμιγ \ ϊιΙιΊιιγ, ΓβΙίηεΒΗκ; μιΙ) ϋχο ιη»•

βηα οΐΜει-νϊίοι- ίη Μ*5. οΙ »ριιι1 ϋ»νϋ. νιτίεΐα*.
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έΟηχε, φησίν, έτιλαλησαι, καΐεϊπεν• Έάν δέεύρεβώ-

ριν έκεϊ τεσσαρακοστά ; ΚαΙ εϊπενΟύ μή απολέσω

ένεκεν τών τεσσαρακοστά. Είτα λοιπδν ώσπερ αίδε-

σθείς τοΰ θεού τήν άφατον μακροθυμίαν όδίκαιος, καί

ο:ο:ώ; μήποτε καί δδξη ύπερβαίνειν, καί πέρα τοΰ μέ- .

τρου τήν ίκεσίαν ποιεϊσθαι, φησί• Μ/} τι, Κύριε, έάν

λαλήσω• Έάν εύρεθώσιν έχεΊ τριάκοντα; Επειδή εΐ-

δεν έ-οιμον πρδς φιλανθρωπίαν, ούκ Ειι κατά μικρδν

καθυφίησιν, ουδέ πέντε δικαίους παραλιπών «, αλλά

δέκα, ούτω προσάγει τήν παράκλησιν, καί φησιν Έάν

εύρεθώσιν έκεϊ τριάκοντα ; ΚαΙ εΤπεν Ούμή απολέσω,

έάν εΰρω έκεϊ τριάκοντα. Σκόπει πόση τοΰ δικαίου ή

εύτονία• καθάπερ αύτδς μέλλων υπεύθυνος τή* ψήφω

γίνειθαι, ούτω πολλήν τίθεται τήν σπουδήν έξαρπάσαι

της μελλούσης έπάγεσθαι τιμωρίας τδ των Σοδομιτών

Εθνος. ΚαΙ εΤπεν Επειδή έχω λαλήσαι προς τον Κύ-

ριον, Έάν δέ εύρεθώσιν έκέϊεϊκοσι ; Καί εϊπεν• Ού

μή απολέσω ένεκεν των είκοσι. Πάντα λόγον υπερ

βαίνει καί πάσαν Εννοιαν ή τοΰ Δεσπότου άγαθότης. Τίς

γαρ ημών των έν μέσω μυρίων κακών στρεφομένων

εϊλετό ποτέ κατά τών ομογενών ψήφον έκφέρων τοσαύ-

^ίΐ ΧΡήσασθαι συγκαταβάσει καί φιλανθρωπία;

ί'. Άλλ' δμως δ δίκαιος ούτος ορών τον πλοΰτον τής τοΰ

[•430] θεοΰ φιλανθρωπίας ούχ ϊσταται, άλλα πάλιν φησί•

Μή τι, Κύριε, έάν λαλήσω έτι άπαξ; Επειδή γάρ άφα

τος ήν ή μακροθυμία, δια τοΰτο δεδοικώς μή καί εις άγα-

νάκτησιν τήν κατ' αΰτοΰ κινήσειε τδν παρακαλούαενον,

φησί • Μή τι. Κύριε ; Μή προπετές τι ποιώ ; μή άναί-

βχυντδν τι έπιδείκνυμι ; μή καταγνώσεως άξιον πράγμα

διαπράττομαι, έάν λαλήσω Ετι άπαξ ; Μετά της πολλής

εκείνης άγαθότητος ίτι μίαν Ικεσίαν δέξαι παρ' έμοΰ.

Έάν δέ εύρεθώσιν έκεϊ δέκα; ΚαΙ εϊπεν• Ού μή

απολέσω ένεκεν των δέκα. Καί επειδή προλαβών

είπεν, Έτι άπαξ λαλήσω; 'ΛπήΛθε, φησί, Κύριος,

ώς έπαύσατο ΛαΛών τώ Αβραάμ • καί Αβραάμ ΰπ-

Ιστρεψεν είς τύν τόπον αΰτοΰ. ΕΓδετε τοΰ Δεσπότου

τήν συγκατάδασιν ; είόετε τοΰ δικαίου τήν φιλοστοργίαν ;

έμάθετε όση ή ίσχύς τών τήν άρετήν μετιόντων ; Έάν

γάρ εύρεθώσι, φησί, δέκα δίκαιοι, δι" εκείνους πάσι τήν

συγχώρησιν τών ήμαρτημένων δωροΰμαι. Ού καλώς

Ελεγον, δτι ταΰτα πάντα έγένετο, ίνα μηδέμία καταλί-

ιιηται τοίς μετά ταΰτα άναισχυντοΰσιν άντιλογίας αφ

ορμή ; Είσί γάρ πολλοί τών μεμηνότων, άκόλαστον γλώτ-

τανϊχοντες,καί αΐτιάσθαι βουλόμενοι καί λέγοντες• Τίνος

Ενεκεν ένεπρήσθη τά Σόδομα ; Ει μακροθυμίας άπήλαυ-

σαν, Γσως άν μετενόησαν. Διά τοΰτο δείκνυσί σοι της

κακίας τήν έπίτασιν>>, καί δτι έν τοσούτψ πλήθει το-

σαύτη ήν σπάνις αρετής, ώς έτερου κλυδωνίου τοιούτου

δ:Τ?θαι, οίον πρότερον κατέλαβε τήν οίκουμένην. Άλλ'

επειδή ύπόσχεσίς έστι τοΰ θεοΰ, ώστε μηκέτι τοιαύτην

έπενεχθήναι τιμωρίαν, διά τοΰτο Ετερον τρόπον τιμω

ρίας επάγει, δμοΰ κάκείνους ύπδ τήν τιμωρίαν άγων,

χαί τοις έξης άπασι διηνεκή τήν διδασκαλίαν παρεχό

μενος. Επειδή γάρ ανέτρεψαν τους της φύσεως νόμους,

Χαί ξένας χαί παρανόμους επινόησαν μίξεις, διά τοΰτο

ξένον τιμωρίας τον τρόπον έπήγαγε, διά τήν εκείνων

ιταρανομίαν καί της γης τήν γαστέρα πηρώσας, καί κατα-

λιπών υπόμνημα διηνεκές ταΐς μετά ταΰτα γενεαΐς,

ώστε μή τοις αύτοΐς έπιχειρεϊν, ίνα μή ιοί; αύτοϊς πε

ι ΑΙη|ιιοΙ πιμ. ηχραΐαβά».

*8«Χ Ι»ΙΜ. τής αιτίας τήν ίΊιίτασιν.

ρι-έσωσι. Καί Εξεστι τψ βουλομένω είς τους τόπους

άφικνεϊσθαι εκείνους, και όράν αυτήν, ώς ειπείν, τήν

γήν βοώσαν κα\ δειχνϋουσαν της τιμωρίας τά ίχνη, κ»\

μετά τοσούτων ετών άριθμδν, ώς χθες κα\ πρώην έπ-

αχθείσης της τιμωρίας, οΰτω καταφανής ή άγανάκτησις

δείκνυται. Λι' 8, παρακαλώ , έξ ων Ετεροι τήν δίκην

Εδοσαν ημείς σωφρονιζώμεθα. Άλλ' Γσως εΓποι τις άν •

Τι ουν; επειδή εκείνοι οϋτως έκολάσθησαν, ούκείσ\ καί

νΰν πολλο\ τά αυτά έκείνοις παρανομούντες, και μή

κολαζόμενοι ; Ναί • άλλα τοΰτο μάλλον τιμωρίαν πρυ>

ξενήσει « τοις τοιαύτα παρανομοΰσι. "Οταν γάρ μήτε έκ

τών είς εκείνους συμβεβηκότων σωφρονιζώμεθα, μήτε

άπδ της μακροθυμίας τοΰ θεοΰ κερδαίνωμέντι,έννόησον

κα\δπως εκείνο τδάσβεστονπύρ σφοβρότερον έαυτοίς ύπ-

ανάπτωμεν, χα'ι τον σχώληκα πικρον έργαζώμεθα. Άλλως

δέ, επειδή πολλοί διά τήν τοΰ θεοΰ χάριν είσι[43Ι] κα\ νΰν

ενάρετοι, δυσωπεϊν δυνάμενοι τδν Δεσπότην, καθάπερ τότε

ό πατριάρχης • ει κα\ ημείς έκ τοΰ τά καθ' εαυτούς σκο-

πείν, κα\ πρδς τήν ^αθυμίαν άφορςίν τήν ήμετέραν,

νομίζομεν πολλήν είναι τήν σπάνιν της αρετής • δμως

διά τήν εκείνων άρετήν τήν -πζρ\ τούτους μακροθυμίαν

έπιδείκνυται. Κα\ ίνα μάθης ότι ή τών τοιούτων πα,ό-

(ίησϊα της μακροθυμίας ήμΐν πρόξενος γίνεται, άκουσον

έξ αυτής ταύτηςτής ιστορίας, τί φησιπρδς τδν πατριάρ-

χην, ότι Έάν δέκα δικαίους εΰρω, ού μή απολέσω

τήν πύλιν. Καί τί λέγω δέκα δικαίους ; Ουδείς ευρέθη

έκεϊ τής παρανομίας έκτος, εϊ μή μόνος Λώτ δ δίκαιος,

χα\ αϊ τούτου δύο θυγατέρες. Ή γάρ γυνή δι' αΰτδν

Γσως τήν έν τί) πόλει τιμωρίαν διαφυγοΰσα, ύστερον τήν

δίκην Εδωκε δι' οίκείαν ρ"αθυμίαν. Νυνί δέ ίιά τήν

ίφατον τοΰ θεοΰ φιλανΟρωπίαν, επειδή έπέδωκε τά της

εύσεβείας, πολλο\ χα\ έν μέσαις ταϊς πόλεσι λανθάνον

τες εΐσι, δυνάμενοι δυσωπείν τδν θεδν, χα\ έν δρεσι

χα\ σπηλαίοις έτεροι, χα\ ή τών δλίγων τούτων αρετή

τήν τών πολλών κακίαν άποκρύψαι δύναται • επειδή

πολλή τοΰ Δεσπότου ή άγαθότης, κα\ πολλάκις ο'δε δι'

ολίγους δικαίους τών πολλών χαρίζεσθαι τήν σωτηρίαν.

Καί τί λέγω δι* ολίγους δικαίους ; Πολλάκις, δταν μή

ευρέθη έν τώ παρίντι βίω δίκαιος, διά τήν τών τετελίυ-

τηχότων άρετήν τών ζώντων κήδεται, καί βοα λέγων •

Ύπερασπιώ τής πόλεως ταύτης δι' έμέ , χαΐ διά

Δανΐδ τύν παϊδά μου. Ε! χαί αυτοί, φησίν, ανάξιο! ε!σι

τοΰ σώζεσθαι, χαί οϋδεμίαν άφορμήν Εχουσι σωτηρίας,

άλλ' επειδή τδ φιλανθρωπεύεσθαι σύνηθες έμοί, καν

περί τδ έλεείν είμι Ετοιμος, χαί έξαρπάζειντών δεινών,

δι' έμαυτδν ποιήσω χαί διά τδν «αϊδά μου Δαυίδ ύπερ-

ασπισμόν • καί ό πρδ τοσούτων ετών τοΰ βίου μετα

στάς, ούτος αίτιος της αω-τ\ρίας γίνεται τοίς ύπδ της

οικείας ^αθυμίας προδεδομένοις. Είδες φιλανθρωπίαν

Δεσπότου, πώς τιμά τους έν άρετη" διαλάμποντας • πώς

αυτούς προτίθησι, καί αντάξιους δείκνυσί παντός τοΰ

πλήθους ; Διά τοΰτο καί Παύλος Ελεγε•- Περιήλΰοσ έν

μηλωταΐς, έν αίγβίοις δέρμασιν, ύστερούμενοι, 0Λι•

βόμενοι, χακουχούμενοι, ων ούχ »?ν άξιος ό κόσμος.

Ούτος άπας, φησίν, 4 κόσμος, δ χατά τήν οΐχουμένην

άπασαν, ούχ άν εΓη ίσοστάσιος τούτων τών έν θλίψεσι,

τών έν χαχουχίαις, τών γυμνητευδντων, τών περιιόν-

των, τών έν σπηλαίοις διαγόντων διά τδν θεδν.

1 8ανϋ. βΐ ςαϊΙποΓ ΙΛΛ5. όλ).ά τούτο μάλλον πλείονα ήμΐ»

ιήν αγωνία* έμποιήσαι δυνήβεται.
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ς•'."Οταν ουν ΐδης, αγαπητέ, άνδρα ευτελές μέν σχήμα

έξωθεν περικείμενον, άρετήν δέένδοθεν περιβεβλημένο-/,

μή έξευτελίσης τούτον διά τ6 φαινόμενον, άλλα τδν της

ψυχής πλοΰτον καταμάνθανε, κα\ την ένδον περιφάνειαν,

χαν τότε 6ψει πανταχόθεν τήν άρετήν λάμπουσαν. Τοιού

τος ήν ό μακάριος Ηλίας ■ μηλωτήν μόνον είχε, καΐ

4 τήν πορφυρίδα περιβεβλημένος 'Αχαάβ τής εκείνου

μηλωτής έδεϊτο. Είδες τοϋ μέν 'Αχαάβ τήν πενίαν, τοϋ

8έ Ηλία τδν πλοΰτον ; "Ορα κα\ της δυνάμεως δσον τδ

μέσον., Ή μηλωτή τούτου τδν ούρανδν απέκλεισε• των

0%τών έστησε τήν φοράν, κα\ ή γλώσσα τοϋ προφήτου

/αλινδς έγένετο τφ ούρανώ, καϊ έπ'ι τρία. έτη και μήνας

βς ύετδςούκ έγένετο• κα\ ό τήν άλουργίδακαΐτδ διάδημα

περικείμενος περιήει [432] τδν προφήτην επιζητών, κα\

ουδέν δυνάμενος κερδάναι έκ τής τοσαύτης δυναστείας.

'Αλλ' δρα Δεσπδτου φιλανθρωπίαν. Επειδή ειδεν άπδ

ζήλου κα\ πολλής θερμδτητος τδν προφήτην κινηΟέντα,

καϊ τήν μεγάλην ταύτην τιμωρίαν έ-αγαγόντα κατά

πάσης τής γής, ώστε μή και αϋτδν συναπολαϋσαι τής

τιμωρίας, κα\ ομοίως τή εκείνων πονηρία κολάζεσθαι,

φησί προς αυτόν Εγερθείς χορεύθητι είς Σαρεπζάτης

Σιδοϊνίας. ΈκεΧ γάρ ενζεΛοϋμαι γνναικϊ χήρφ τοϋ

διατρέρειν σε. Καϊ άναστάς έπορεύβη. "Ορα τοϋ

Πνεύματος τήν χάριν, αγαπητέ. Κα1, γάρ κα\ χθες είς

φιλοξενίαν ήμίν δ λόγος άπας κατέληξε, καν. σήμερον ιδού

ή φιλόξενος αϋτη χήρα είς τέλος ήμίν άγειν τδν λόγον

μέλλει. Καϊ χαρεγένετο , φησ\, προς τήν χήραν, καϊ

εδρεν αυτήν σνΛΛέγουσαν ξύΛα, χαϊ φι\σι .τρις

αυτήν• άόςμοι μικρόν ΰδωρ, κάί πίομαι. Ή δέ ύπ-

ήκουσε. Και φησι προς αυτήν πάΛιν Ποίησαν μοι.

εγκρνρίας, καϊ φάγομαι. Ή δέ λοιπδν έκκαλύπτει αυ

τής τήν ύπερβάλλουσαν πενίαν, μάλλον δέ τδν άφατον

πλοΰτον ή γάρ τής πενίας έπίτασις έδείκνυ τοϋ πλούτου

τδ μέγεθος. Ή δέ φησιν Ουκ Ιστι τι} δού.1η σου, εΐ

μή δράξ άΛεύρου, καϊ όΜγον ΙΛαιον εν τφ χαμψάκχ),

και φαγύμεΟα εγύ> τε κα\ τα παιδία, καϊ άποΟανού-

μεθα. Ελεεινά τά όήματα, καϊ αυτήν λιθίνην ψυχήν <>

ίκανά έπικάμψαι. Ουδεμία λοιπδν, φησίν, Ισται έλπίς

σωτηρίας. ΈτΛ θύραις τά τοϋ θανάτου. Τοϋτο μόνον ήμίν

ύπολέλειπται πρδς ζωήν, δ μόλις αρκέσει έμο\ ν.α\ τοις

παιδίοις. "Οπερ ην μοι δυνατδν, πεποίηκα• τοϋ ϋδατος

μετέδωκα. 'Αλλ' ίνα μάθωμεν και της γυναικδς τδ φιλό-

ξενον, και τοΰ δικαίου τήν πολλήν παρ^ησίαν, δρα τ!

γίνεται. Επειδή έμαθεν ό προφήτης πάντα μετά άκοι-

6είας, Ενα έκκαλϋψη ήμίν τήν άρετήν τής γυναικάς (δ

γάρ Θεδς 6 είπών, δτι ΈντέταΛμαι γνναικϊ τοΰ δια•

τρέρειν σε, αύτδς ήν ό διά τοϋ προφήτου ενεργών), καί

φησι πρδς αυτήν Ποίησον εμοϊ πρώτον, καϊ φάγομαι,

χαϊ τότε τοις τέκνοις σου. 'Ακούετε, γυναίκες, αϊ

πλούτω περιάίεδμεναι, κα\ είς μυρία άνόνητα καταν-

αλίσκουσαι τήν οίκείαν περιουσίαν , καϊ ουδέ μετά

τήν οίκείαν άπόλαυσιν πολλάκις καταδεχόμεναι όβο-

λοϋς δύο προέσΟαι τοις δεομένοις, ή άνδρί τινι τών

ενάρετων διά τδν θεδν πενομένω. Αϋτη δέ ουδέν έτερον

κεκτημένη, ή τήν δράκα τοϋ αλεύρου, κα\ μέλλουσα

χατά μικρδν, δσον κατά τδν εαυτής λογισμδν, τών παί

δων τόν θάνατον όράν, άκούσασα παρά τοϋ προφήτου,

δτι Έμοϊ πρώτον ποίησον, καϊ τότε σοϊ καϊ τοϊς

χαιδίοις σου, ούκ έδυσχέρανεν, ούκ ήμέλλησεν, άλλ'

έποίει τδ έπιταχθέν, παιδεύουσα πάντας ημάς προτιμδν

* Οοϊϊ). χα'ι αύτ•» λιθίνην ψ. δϊνίΙ. χα'ι αΰτολιΟίνην ψυχήν.

της οικείας αναπαύσεως τους τοΰ- θε^ϋ- δούλους, κα\ μή

Απλώς παρατρέχειν τά τοιαύτα κέρδη, άλλ' είδέναι δτι

πολλή ή υπέρ τούτων ήμίν άντίδοσις έσται. "Ορα γοϋν ταύ

την τήν χή ραν, άντ'ι μιας δρακδς αλεύρου κα\ ολίγου ελαίου

πώς διηνεκή άλωνα έκτήσατο. Μετά γάρ τδ τραφήναι

τδν προφήτην, ούτε ή δράξ τοϋ αλεύρου έπέλειψεν, ούτε

όκαμψάκης τοϋ ελαίου, πάσης τής γής λιμώ διαφθειρο-

μίνης. Καϊ τδ δή Οαυμαστδν κα\ παράδοξον, δτι ουδέ

[153] μόχθων έδεϊτο λοιπδν, άλλ' εΐχεν ϊτοιμον διηνεκώς

τδ άλευρον καϊ τδ Ιλαιον, καϊ ούτε γεωργίας Ιχρηζεν,

οϋτε τής τών βοών συνεργίας, οδτε Ιτέρας τινδς επι

μελείας, άλλα παρά φύσιν ην ίδεϊν άπαντα συμβαίνοντα.

Κα\ τοΰ βασιλέως τοΰ τδ διάδημα περικειμένου έν αμη

χανία 3ντος, κα\ λιμώδιαφθειρομένου, χήρα ή πενιχρά,

ή πάντων έστερημένη, επειδή τδν προφήτην ύπεδέξατο,

έν εύπορία ετύγχανε διηνεκεϊ. Διά τούτο και όΧριστδς

έλεγεν Ό δεχόμενος προρήτην είς δ*•ομα χρορήτου,

μισθύν προφήτου Λήψεται- Είδες χθες οιωνό πατριάρ

χης ήξιώθη, δαψιλή τήν φιλοξενίαν έπιδειξάμενος κοΛ

μετά πολλής τής Οερμότητος- δρα κα\ ταύτην τήν Σιδω-

νίαν άθρόον πλοΰτον άφατον κτησαμένην. Ή γάρ γλώσσα

τοϋ προφήτου, ή τοϋ ουρανού τάς ήνίας έπισχοΰσα, αύτη

τοϋ αλεύρου τήν δράκα πηγάσαι έποίησε, ται τοϋ ελαίου

τδν καμψάκην.

ζ'. Ταύτην πάντες μιμείσθωσαν κα'ι άνδρες κα\ γυναί

κες. Έγώ μέν γάρ έβουλόμην είς τδν τοϋ προφήτου

ζήλον υμάς έναγαγεϊν, κα\ τής αρετής τήν μίμησιν άλλ'

επειδή τοϋτο ύπέρογκον ύμϊν δοκεΐ είναι, καίτοι κάκεΐνος

άνθρωπος ήν, κα\ αάρ^α περιέκειτο καθώς κα\ ημείς,

χα\ τής αυτής ήμίν μετείχε φύσεως• άλλ' επειδή τά παρ*

εαυτού μετά δαψιλείας είσήνεγκε, χα\ τήν άρετήν εϊλε-

το, ήξιώθη κα\ τής άνωθεν χάριτος• άλλα τέως κάν τήν

γυναίκα ταύτην μιμησώμεθα, καϊ τότε κατά μικρόν

ήξομεν κα\ έπ\ τήν τοΰ προφήτου μίμησιν. Μιμησώμεθα

τοίνυν τήν ταύτης φιλοξενίαν, καϊ μηδε\ς λοιπδν πενίαν

προβαλλέσθω. Οίος γάρ άν τ\ πένης, ούκ άν εΓη ταύτης

πενέστερος,ή πρδς μίαν ήυ,έραν μόνον έκέκτητο τροφήν,

κα\ ουδέ οϋτως οκνηρότερα γέγονε περ\ τήν τοϋ δικαίου

α'ι'τησιν, άλλα πολλϊ) τή προθυμία χρησαμένη ταχεϊαν

τήν άμοιβήν έκομίσατο. Τοιαύτα γάρ τά παρά τοϋ θεού.

'Αντ\ μικρών 10ος αϋτώ μεγάλα δωρεϊσΟαι. Τ! γάρ,

ϊίπέ μοι, τοσούτον είσήνεγκεν, δσον έκομίσατο; 'Λλλ' δ

Δεσπότης ό ^,μίτζρος ού τή ποσότητι προσέχειν εΓω9εν,

άλλα τή δαψτλεία τής γνώμης, κα\ άπδ ταύτης κά\ τά

μικρά μεγάλα γίνεται, κα\ τά μεγάλα πολλάκις εξευ

τελίζεται, δταν μή ιλαρά τή προθυμία έπιτελήται τά

γινόμενα. Διά τοϋτο κα\ ή χήρα εκείνη ή έν τώ Εΰαγγε-

λίω, πολλών πολλά βαλόντων έν τω γαζοφυλακίω, δύο

λχπτά βαλοϋσα πάντας ϋπερηκόντισεν , ούκ επειδή

πλείονα τών άλλων έβαλεν, άλλ' δτι δαψιλή τήν γνώμην

έπεδείξατο.Οί μέν γάρ άλλοι, φησ\ν, έκτου περισσεύον

τος αύτοίς τοϋτο έποίουν αϋτη δέ άπαντα άπερ έκέκτη

το Εβαλεν. "Ολον γάρ τδν βίον αυτής Ιδαλε. Κάν τάς

γυναίκας μιμησώμεθα οί άνδρες, κα\ μή έλάττους αυτών

όφΟώμεν, άλλα σπουδάσωμεν μή μόνον πρδς τήν οίκείαν

άπόλαυσιν πασαν τήν οϋσίαν καταναλίσκειν, άλλα κα\

τών δεομένων πολλήν ποιείσθαι πρόνοιαν, κα\ μετά προ

θυμίας καΥ φαιδρότητος τοϋτο ποιεΐν. Κα\ |454] γάρ 6

γεωργδς είς τήν γήν καταβάλλων τά σπέρματα, ού μετά

στυγνότητος τοϋτο εργάζεται, άλλα χαίρων χοΛ γεγη-

Οώς, και ήδη τή προσδοκία τά δράγματα βλέπειν νομί
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6. Ι^ϊΙιιγ, ώΐοοίο, π,ιιοιηΙο νιάβΓΐδ νίπιηι νίΐί εχίειτηο ϋ»ηε νκίικιι», ριο ρα^ϋΐο Γαπιιχ ,

ΙιΜι'ιΐιι νοϋΐίΐιιιη, νΪΓίαΙβ νειΌ ίηίπηδεευβ βηιϊεΐυηι,

ηο ηιιιιε νϊΐίρεηύεηδ ρπ>ρΐ0Γ ίιΐ ςυοά ηρρ»η:ΐ : $6(1

οηϊιηοΒ «ϋνϊιΓαδ ιΐίδοε, βΐ ίηΐεΓηβηι {Ιοηβη), βι Ιυηε

νίάεοίδ ιΐίκΐίηυε ΓυΙςεηΙεπι νίιΐϋΐοηι. ΤαΙίδ 6Γ31 Ι)εαΐϋδ

ΕΙί3δ, (|ΐιϊ 1 1 1 ο Ι ο Ι ο ί 1 1 Ιαηΐηιιι ΙιιιΙιιΓιΙ; εΐ επί ρυι-ρηι-3

νεδίίΐηβ 6Γ31 ΛεΙιαΙι, ίΙΙίυδ πιείοΐο ίηαΊβευβί. ΥίϋίδΙί

Αείιαϋί ίιιορίαιιι, Εΐίχ 3υΐεηκ1ίνί1ίαδ? νΜβ ει ηοαη-

ΐιιπ) ροΐ6δΐ3(ε αΊδίεηΙ. ΜεΙοΙε Ιι^ιΐδ εχΐυηι ε1αο•>ίΐ,

ρΐιινίαηιιιι άεδεεηδυπι ίηΐιίΐηιίΐ; Ιίηβΐια ρπιρηείχ

Γι-ειιιιιη ίυίΐ εχίο, βηηίδςιιε ΐπΐιυδ ει δεχ ηιεηδίηιΐδ

ρΐιινίη ηοη Γιιίι : ίΙΙε ηυΐεηι, ριιιριιπι βηιίεΐϋδ εΐ ιΐία-

ϋεηιαιε Γειίίιηίΐϋδ, οίΐΐυιηίΐαΐ ϊ|ΐιχΓεηδ ρι-ορηείβιη ,

ΟΙ ηϋιίΙ Ιυειί εχ 1;ιιιΙη ροΐεδίαίο 1)αΙ>εΙ)3ΐ. ΟχΙεπιηι

νίϋε Ποηιϊιιΐ εΐεηιεηιίαιη. ()ιιί;ι νκϋΐ ρι-ορίιείαπι ιπιιΐιο

ιείο ει ίεΓνοΓΟ πιονεπ, ει πηιχικιιιι Ικιηε ρα-ιιαι» ϊηΓβΓΓΪ

εοηΐη ΐοΐ:ιιιι Ιειταιη, ηε ει ίρδε δίιηυΐ ίιι βυρρίίείυιη

ίηείύει-εΐ ευηι ίΙΙίδ, ει εοΓϋΐη ηεηιήιίχ ροεηηδ άαππ,

ύίοίΐ ει : ϋητί/ί, ει ναάβ ίπ 8ατερΐα 8ϊάοηίοηιηι. ΙΙϋο

οιίηι ρτααρϊαιη ηιαΓιβηνίάνα, ηίϋ ραζοαί. Ει »ηηεχϊΙ,

είοϋϊΐ (δ. Ηεα. 17. 9.10).νίάε5ρίπΙϋ8 βΓβΐϊαηι, άΊΙεείε.

Ειεηίιη ει Ιιεπ ηοϋϊδ Ιοίυδ δετπιο εΪΓοα ηοδρίοΙίΐΒίεη»

ίηδυηιρίυδ εδί, ει Ιιοαίε ηοδρίΐαϋδ ίδΐ3 νίιΐιιη (α) %<ιτ•

ιηοηεηι ηοδίηιηι οοηιρίεΐιίΐ. /•.'/ νεηϊΐ, ϊιιςϋϊΐ, αά ύ-

ώιαηι, ει ΐηνεηϊί αιιη εοΙΙίαεηΐεηι Ιϊςηα, ει άίαΐ ά : Ρα

ηιϊΐη ραηιΐΗ αηιια; ει ΰίύαηι. ΙΙΙα οΙιεοΊνίΐ. Ει άίχϊΐαά

ίοηι ΐίετηηι : /•'«£ ιιήΐίι ειιύαηετίάοί ραηεχ, εϊ εοιηεάαιη

(ΙΰΊΗ.ν. II). 111α νεπ) ροδίεβ ύείοβίΐ ίιιιιηούίοαηι

δΐιηιιιεξεδίαίειη, ϊη)0)ΐιεη3ΓΓ3ΐ)ϊ1ϋδ(1ίν1ίΪ3$.Μ.Ί§ιι:ιειιίιη

ρβιιροΓίηδ ίικίκ-α ύίνίΐίηηιηι ίΙΙίυδ ηιαχηίίικίιιιοιι. Ει

ϋίείΐ : ΛΌ.-ι αϊ αηείΙΙα) Ιιιω ηϊιϊ ρηαίίΐη» {αήηω, ει ρα-

ηιιη οΐί'ι ϊη αιηρίιοτα, ει εοηιεάεηιη» εαο ει ρηεή,εΐιηο-

ήειηιιτ (ΙΙιΉΙ. ν. 12). ΜίδεηυίΗα νι;ι1ι;ι , ςυχ ίρδαπι

1;ιρϊ(Ιε.'ΐιιι ηιιίηι:ιιιι ΊηΠεεΙεΓε ροδβεηΐ. ΝυΙΙ» ρο^ιΐιαο

ηο!)ίδ δρεδ ββΐυΐΐδ. Μογ$ ίη Γοήΐιαδ εδί. Ηοε δοΐιιιη

ηο1)ΐδ τείίεΐυιη εδί :ι<1 νίιηπι, <]ΐιοϋ νϊχ δυΓΓιείεΙ ηιίΐιί

οι ριιεπιΐί». ΚΙ ιμιοιΐ ι•ι;α ΐη ηιεα ροΐεδίαιε Γεεϊ; :ιφι;ιηι

οοιηιηυηίεβνί. Υεπιιιι πι ύΐδεαιηυδ ει πιπίίεηδ Ιιο-ρί-

1;ι1ίΙ;ιΙ(!ΐη, εΐ ]ιΐ8ΐί ηιηςιιηιιι Πιίικ'ίηηι , νΐϋε ηιικΙ ΓκιΙ.

1!1ιί ρΓθρ!ιεΐ3 (ΙίϋςεηΙΟΓ Ιιχο οηιηϊα (ΙίϋίείΙ, ιιΐ ιΝίο-

βοτΡί ηοϋϊδ νίπυΐοηι πιβίϊεηδ (ηηπι ϋουδ ((«ιϊ (ΙίχΟΓαΐ :

Ρίχαρϊ ηΐΗίι'ίπ', νΐ ίβ ραιεπί (Ιΰίά. ν. 9), ϊρδε εΓαΙ (|υϊ

Ιιπιε ρεΓ ρΓορΙιεΙηιη ορεΓ.ηϋηΐϋΓ ), ά'ιο'Λ ει : Ραο ηιϊΐιϊ

ρήηιιιηι, ει εοιηεάηηι, ει Ιηηε /ί/ιίί ΐ«ί$. Α ικϋΐο. ηιυΐίε-

ΓΟϋ, φκυ ϋίνϊΐϋδ αΠΙυίίίδ, ει ίη ηιυΐΐα ϊιιυΐίΐία νεδίταδ

ί;ιευ1ΐ3ΐεδ ϊηδυιηίΐίδ, 3ε ροδί ίΐΐα οηιιιί» άίΐοδ ο1>οΙθδ

ϊικίι^ειιΐίΐιιΐδ, νεΙνΪΓΟ πιϊρίηιη νϊιΊυΐε ρΓχύίΐο ρΓορΙΟΓ

ϋεηηι ε^εηο, ϊηιρεικΙεΓε ηοη ναΐΐϊδ. Ιίΐα βυΐεηι ηΊΙιϋ

Ιιοπιιη ροδδίίΐεηδ, δεά ιηηΐυιη ρυ^ίΙΙιιιη Γαπηκ, ε! ρ:ιιι-

1ο ροδί δεευηϋυπι δυηιιι ορϊηϊοηειη Πΐίοπιηι ιΐιοηεπι

βρεείβΐϋπι, ιιΐ 3(κ1ίνΊι 3 ρΓορΙιοΐα : Ραο ηίΐιϊ ρήηιηηι,

ΐί Ιηηο ιϊΰί ει ριαπιΓι» ΐιιϊι : ηοη :ν^'ΐ•ο ΙυΙίΙ, ηοη (Ίΐιι-

εΐ.113 βί.1, 5ϋ(1 ΓεείΙ ϊιιιροΐ'ηΐ.ι : επκϋοιίϊ οηιηεδ ηοδ,

ρπΐ'ΓίτοηιΙοΗ ηοδίΓχ ΓεΓοεϊΙΙβίΊοηί δεΓνοβ Ι)(.Ί : ει ηοη

ΙειηεΓε ι.ιϋη Ιιιογπ ρΓαιΙοΓοιιιιιΙϋ, 80*1 ηΐίοιιϋεικίυηπηιιΐ-

ΐ:ιηι Ιιίηε ηουίδ ΓυΐιίΓαιη εδδβ πιεΓεεϋεηι. ΥίίΙο ϊςίΐυΓ

(α) Η2ηε ίϊΓερίαιίίΐιι νΜιι,ιιη ρΐιιτϊΐηΐδ εβίεπηΐ ε1ΐΓ}τδο-

«νοιηαδ Τυιιιο ιιι δορη ίη ΗυιηίΙία (1ε ΗεΙϊβ 01 νϊϋυα οίΓΟ»

Οϋειβ•

ει ραηχϋΐο οίεο

ηυοηιοϋο ρεΓρείυυιη Ιιοιτευιιι δίΐιί εοιιιρϊΓανειίΐ (Γι

Περ. 17. 14). Νϊπι ροδίηιιβηι ρανϊΐ ρΓορΙιείαηι, ηο^υε

ρυβϋΐηδ ΓβΓΪιιχ άοΓεε'ιΙ, ηεο,ιιε βηιρηοΓα οΙεί, εήιη ίη-

Ιει-ΐηι Γαηιε Ιογγβ οηιηίδ εοιίδυιηεΓείυι-. Εδί απίεηι ει

Ιιοε 3(ΙιιιίιηΙιϋι• εΐ δΙυρεηαΌηι ε3ΐη ηεηυε Ιαίιοιϋιυδ

ροδίεη ορυδ Ιιοϋΐιίίδε , βεϋ ρηπιΐυηι ρεΓρεΙοο Γυϊ^βο

ί.ιιϊιιηιη ει ο'ιευιη, ει ηοηοο 2§που1ΐυΓ8 ίη(1Ϊ8ϋίϊδ(•,

ηεΐ|υε υοαιη εοορεηΐϊοηε , ηε^υε ιιΙΙα :ιϋ:ι οιιπι ;

δεά νΐϋεΓε ει•.ιΙ οιηηϊα ρΓχιεΓ ιι,-ιΐυηπιι ενεηί.'ε. Ει

ευιη Γεχ, πιιϊ εοΓΟίιαηι εηρΐιε 865ΐαυ:ιΐ, ηιιχίυδ εβδεί,

ει Γ^ηιε ΙηηοΓηΓεΙ, ΐηορβ τίιΐυβ οηιηϊόυδ ιίοδίι'ΐιιΐη,

ηυϊα ρπιρίιείηηι δηδεερεηΐ, ϊη ρεΓρεΙιΐ3ΐιι νεηιΊ :ΐϋυιι-

ιίαιιΐίαη). ΡΓοριεΓεα 8ΐΟιηδΙυδϋϊϋεΙ)3ΐ : (2μϊ «Ηία•^.

ήΐ ρτορίιείαηχ ΐη ηοηι'ιηε ρτορΙιείΛ•, υιετοεάειη ρΓορΙιβ-

Ιαι ηάρ'ιεί (ΜαίιΙι. 10.41).νί(1ίδΐϊηεπςΐ)ίι1ρηΐΓϊ3ΓΓ,Ιι:)

ιηεηιεπί 13Γ^3 δ(ΐ3 ηοδρίΐαϋΐβίε είΓεηίϋ;) αίαοτϊΐαΐβ:

νϊϋε ει ηιιηε 1>ηηε δϊιίοιιϊαηη τερεηΐε ίηςεηΐεδ άινϊιίββ

ροδδίϋεηΐεπι. ί,ϊηςυα εηίιη ρΓορΙιείχ (|ΐ);ι: επ?1ί 1ΐ3ϋεη38

ιηοίΙεΓΒϋαΐϋ)•, ΓεοΊι ιιι Γηήηχ ρυ^ϋΐο» ει οίοι βηιρΙιοΓα

ί»ί;ίΐθΓ δεαίιΐΓΪΓειιΙ.

7. Μοι•αΙί$ εχΙιοΠαΓιο.— Νηιιε οιηηεδ ΐιιιίΐεηΐιΐΓ ει

νΪΓΪ ει ηιυΙίοΓεδ. Ε§ο ςυίϋεηι νείΐεηι νοδ αϋ ρΓορΙιεί.-β

ζοΐιιιΐ), ει αϋ ε]ιΐΛ νίηυΐϊδ ϊηιϊΐαΐίοηεηι (ΙιμΙικιί-ι' : δεϋ

(]ΐιι';\ Ιιοε οηεΓΟδυιη νοΙ)ίδ νίϋεΐιιι• εδδε, ςιίΑιηνίδ οι

ϊΙΙε Ιιοηιο επ)ΐ, εαηιεπιο,υε δϊευΐ ηοδ οΐΓευηιίοΓευαΐ,

ει ε;ιη)(1ειη (|ΐ)3πι ηοβ 1)31)0031 ηαΐοΓηηι : νεπιηι ςυίη

ςιιχ δυ^ ΟΓηηΙ 1;>Γ£)ΙβΓ αΐΐιιϋΐ, 3ΐ(]ηε νίΠιιίεηι αιιιρίβ-

χαΐοδ εδί, ίΐιρίΊ ικιπι ηιιοηιιε ςηιΐίηιη ηδδεηιιηΐυδ ε»1 ;

οχίεπιπι ϊηΐεΓίηι ηοδ νεί πιιιΙϊεΓεηι Ιιβιιε ίιιιίΙεηιΟΓ,

βι δΐε ραυίιιΐίιη εο νεηίεηιιΐδ, ιιι ειίαιη ριορίιου; ΐιιιί

ΐαΐοΓοδ δϊηιυδ. ^ΕηιιιΙεηιιΐΓ ίοςηε ε]οδ ΙιοδρϊΙ.ιΙίΙβιειη,

81 ηιιΙΙιΐδ ρΐ'ίΐΐιαε ίηορίηηι ρΓχίεχβΙ. Ναηι ([υαηΐυηι-

νί$ ΐηορδ δή αΐίςαίδ, ηοη επί Ιιηε εβεηΐίοΓ, οαί 3(1

ιιιιηηι Ιηηΐιι η υΊεηι οπιΐ αΐΐιηοηΐιιιη : ει ηεο,ιιε δΐε

Γιιίι δε^ηϊοΓ ;ιά ρεΓιΙίοηειη ρΓορηείχ, ίεΛ ηια^'ηα αΙ»-

επίαίε εϊ ρηπιίΐ, ει πιειτειίειη ρΓοίίηιΐδ ΓβεβρϊΙ. Τ:ι-

Ιί:ι ειιϊηι -ιιιιι, (]ΐΐ:ν• α 1)εο ΙίυιιΙ. Μοδ εϊ (Ι;ιι ε ηιη^η.ι

ρΓΟ ραΓνΐδ. Οιιίύ εηίιη, ιΐϊο, ογο, Ιαηΐιιηι αΐΐηΐίΐ, (]η3η-

Ιυιη ΒοεερίΙ ? νοΓοηι Οοιηϊηιΐδ ηοδίει• ηοη (ριαηΐ»

(Ι(Ίΐΐιιι• εοηδίιενίι 3ΐΐεηάοι•ε, δο^ νοίιιηίαΐϊδ ΙοΓ^ίΐα-

Ιεηι ; ει 30 Ιιβε ςυχ ραι-ν» δυηΐ ηι.ηβηα ΓεϋίΙυιιΙιΐΓ,

εϊ πΐ38ηα δχρε νίΐίβ είίίείιιηΐυΓ, ηιιαηϋο ηοη ηϋίΐι-ί

.'ΐηίηιο (ριχ ΓιιιηΙ ρεί'ηςιιηΐυΐ'. ΕηρΓορΙεΓ νίιΐυα ίΙΙα

εν3η^εΙίε3, ηιυΐϋδ ιιιαίΐη ίη ςηζορίιγίαείιυη ηιίΐΐεηΐί-

1>υδ, ρι•ο](:εΐίδ άυοίιαδ ηιίηυΐίδ οηιιιοδ νίείΐ (Ι.μ. 21.

δ. 4), ηοη ο,ιιοιΙ ίπ)ΐηίδεηΐ ρΙοΓα αΐϋδ, δεϋ ιρκκΙ Ιίοε-

ι-;ιΠοι•ι•ιιι νοίιιιιΐ.'ΐίειιι Οδίειιυ'εΓΪΙ. Αΐίί εηίιη, ίηςυίΐ,

εχ εο (|ΐιο(1 δίοί 3ΐ>υηο,3υ3ΐ εΐεεηιοδγηηηι εΓοςαοαιιΐ,

ίδία αυΐεηι οιηιιία ςιιχειιηιηοε ροδδί(1υΙ>:ιΙ ίηυηίδίΐ.

Οιιιηειη εηίιη νίεΐυηι μπιπι, ίηηιιίι, ίη]εείΐ.

ΕΙοΰΐηοίΐ/ηα ετοααηάα.—Ει•μο «ιπιΠοκ:^ δβΐιβιη ίιιιίΐε-

1111)1• νίπ,εΐηοη ίιιΓεί'ίοι-εδείδ νίι1ο;ιιηπι•: δειΙ δΐιιιίεβιηιΐδ

ηοη δοΐυηι αϋ ιιομι ιιιιι υδυηι οιηιιεπι δΐιΐΐδίαιιι ίαηι ικι-

δίΓαιιι ίπιροιϋοιε, δε(Ι εϊ ε^εηοΓοιη ηι.ιςηαηι Ιιαίιειε

(•ιιγ,ι)ιι , ίϋΐ|ηε ευηι οίαεηίαίε εϊ Ιιίΐηΐ'ίιαίε. Είειιίιη

βςποοία Ιειτχ εοηεΓεϋεηδ δεηιίιια, ηοη Ιιοο ειιηι Ιγϊ-

ΒΙίΐία Γιείΐ, δεϋ ^αικίεηδ ει Ιχίαοπηϋοδ, 01 α,υαδί ρηι

βρε ιηαηίρυΐοδ υϊιΙογο δο οχίδΐϊιιιαηδ, ίη ΐεπα βοιηίηαΐ.
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Ει Ιυ, άίΐοοίβ, ηο δοΐυιη Γβδροχειϊδ ηϋ οιιηι ςιιί γοοϊ-

ρΐΐ, ηβηυβ 3(1 δηιηρίϋδ ςιΓι ΛιιηΙ ; βοο" εη^ΐια , ίΙΙυηι

ςυϊιΐβιη <]ΐιί 3 Ιβ βοεϊρίΐ 6δ>ο νΐβϋίϊίοιη , ηϋαιη ηυΐβπι

<1«ι;υ ίιι ίΙΙιιιη Πι:ηΙ. δϋιί 13013 ιΐοοίιιηΐ'ε ; ηβ(](ΐβ ίΙΙιιιη

νιιΐ£3Γβηι ςιιβπιρΊιιηι 6*80, 8β<1 οηιη'ιιιηι Πηηιίιιηηι,

εχΐί ιβπ-χψιβ Οηάίΐοκιη; βΐ βιιπιρίυιη ΊΊΙιιηι γρ(Ιι-

ΐυιιηι Ιοουηι οΙιΙιμτγ, ιιεε 8<>!ιιηι ηηη ηΥιηιιοτο βιιΐι-

!<ΐΊΐ)ΐ:3ΐη Ιπαηι, δειΙ ηυ^ΟΓΟ ιηηςϊδ δι ειιιη Πιΐβ οι ;ι!:ι-

ΓΙΪ1310 Ιίικ' Γεοεί Η. Λ(Ι«Ι:ιιιι ί>1 ςπθ(Ι [ιΓ:ΐ'(:ίρΐΙΙΙ111 051

Ιιοηιιιη : ρτ.ι Ιιτ Ιΐ05 Γοϋϊΐιΐδ εΐ Ιιιιί ;ι, φιχ οχ βιιιτιρίυ

ρ:ιι πιιΙιιγ, ρεεε3ΐ3 εΐϊαηι εοικίοικιιιΐιπ- : απ οοηο φι'ιιΐ

ρηΓ 0850 ροιοπΐ? 8ί Ίξ'ιΐυτ νοίυηιιιβ νοι•ο Ιοεηρίεοη,

βΐ οιιη (Ιίνίιίίί οιί.ιιιι ρεοοβίοπιηι ϊιινοηΪΓΟ ΓΟίηίδδίο-

ιιοιη, ηΙΤιιικΙαιηιιβ Γ08 Ι1081Γ38 ίιι εββηοπιηι ηιηηιΐδ,

ρΓ.τηιίΐΐηηΐΜΚ 038 ίη οχΐυιιι, ιι1>ί ηεα,ιιο Γιιγ, ηοηυε Ιη-

Ιγο, ηεφιε ρηη'οΐιιηι οΙΤιι5$ογ, ηεη,ιιο Γιιιιιιϋ ιτιαίίΐί.ι,

ηοφίο ΜίιιιΙ ηιιίιΐηιιηιιι ιιοοογο ροίοπΐ ϋίνίΐϋ* ιιοδίπδ.

Ηοςίο οιιίηι ίΙΙ.ι οιιιιιίΐηΐδ ίδΐίιΐδΐιιοϋί ϋαηιηίδ δΐιρεποι•

β»ι. Τ.ιιιΐιιιη ηο ναηηιτι ςΙηη.Ίΐη .«εείοηιιη•, δβιΐ βοςπη-

11ΙΙΜ- 1θ|,Ό3 α Οιι-ίδίο ΙπιϋΊΐαί, ίιι ηηη 3ϋ Ιιοπιΐιιίϋιΐδ

ΙιιικΙοϋ ρει-οίρϊηηιυδ, βοιΐ 3 οοιηιιιυιι'ι οηιιιϊιιιη ϋυηιίιιη,

ηο οι 5ΐιιιιρ:ιΐ5 Γαοίαιιπίδ , οι Ιιιογο (Ιοδίίΐιιαηιυι•. 1)1

οιιίηι .ιΙ) ίηδίαΊίδ ηΐϋβ οιηηίϋιιβ Ιυΐχ δυιιΐ (Ιίνΐΐίχ ρβΓ

ιιιιιηιι-; ρηιιροτυιιι οο ΐΓβηϊΙαΙ.τ, ίιη ροι• νηηηιη δοΐιιιη

(;Ι )ΓΪ:ιηι βοδίιηιιΐΓ.Ιιιι• ; 01 αϊ ιϊιιοη ει νοΓηιοδ νβδΙΟδ

Γοιτιιηιριιΐιΐ, ίΐα εΐ ΐηαηΐ5 βίοπ» (1ίνίΐί:ΐδ ηιιχ ΐϊΐϊ-ίο-

ποοι-άΊη οοΙΙίμιιιιΐιΐΓ. ΙιΙο'ιγοο, ο1«οει•ο, ηοη βοίηηι Γβ-

01.11003 θ1θθηΐΟδ)Ί138, δθϋ 01 Γ.'ΐιιΙι' Πιοίηηΐυδ, III ΙΙ13£Μ*

1)0113 ρΐ'Γ(•ί|ΐί;)ΙΙ)ΙΙ5 ρΓΟ ρβΓΥΪΛ, 01 ρΓΟ Γΐ3£ΪΙίϋυ8 ΪΙ.ΟΟΓ-

πιρίϋιίΐί». οι ριο ΐοηριΐΓ.ιΙιΙιιΐδ χΙοηΐ3, 01 οιιηι ηΪ8

οηιιΓι1)Μ8 Οίηιη ρεοε3ΐοηιηΊ ι-ειιιίδδίοηειη αδδοηπί ροδ-

81111115, 1)ιιΐι.Ί<|ΐκ; ϊΙΙ;ι ίηοΙΓ:ιϋίΙϊα : ηιιί1>υδ ηοδ ο:ηηεδ

ροΓιπ οοηΐϊη^ηΐ, βηΐίβ ει ηιϊδϋποοτιϋα [Ιοιιιίιί ιιο-

ίΐπ ^δ« ΟΐΓϊδΙί, οιΓι οιιη Ρηΐιο ει δ:ιηεΐο νΐνϋΐοοφιο

ΒρίπΙπ δϊΐ βίοπβ, ηυηο οΐ δοιιιρεΓ, οΐ ίη δχευΐβ δχου-

Ιοπιηι. Λιηοιι.

ΝΟΜΙΜΑ Μ.ΙΙΙ.

Ι'ΐΊίπιΐΗΐ αιιίαη, Ίιιυηίΐ, άιιο αηιμΙΊ 5οά\»ηα νάμα ε.

*(6*«• 19. 1).

1 . 0ιιβηΐ3<1πιοιΙιιιη Ιίοι-ίϋιιιη ηιιοιίιίβηι ρι•3Πΐηι ναηοβ

οι υηιηΐ^βηοδ (ΙοΓβδ ϊη δβ ΟδΙβηΙαΙ, Ϊ13 οι άΊνϊιιβ δοη-

ρ(υΓ3 ]ιΐδΐ0Γυηι ν'ΐΓΐιιΙοδ ηουϊβ (ΙοιηοηβίΓηΐ : ηοη υΐ,

βίαιΐ ίΙΙοπιηι Ποπιιη Γπίβηηΐίβ, ραπτο ΙβπιροΓΟ Γπιβ-

ιιπιγ, 8βιΙ «ι ρβΓρβΙιιαιη ϊηιΐβ υΐίΙϊΐΛίβιη Γοείρίβηιιΐδ.

ΙΙΙϊο π»3ΐιυ Ιαηΐιιηι εηΓρϊπιιΐδ ΠοΓβδ, 01 ρΓΟίίηιΐδ ηΐ3Γ-

εοδεοηίοδ βυβηι ςΓβΓι.ιηι βιηϊΗυηΙ : Ιιϊο ηιιΐοηι ηοη βίο :

ίβ(1 ηιιβηιΐο 3υπ1)Μ8 ]ιΐδΙοπιιτι νίΠυΙββ αοεΐρίηιιΐδ, ει

ε:ΐδ ίιι δίηιι ιηοηΓίδ Γοροηίιηιιβ, ρβΓ οιηηο Ιοηιρυδ, 8Ϊ

νοίαιηικ , εοι-υηι δυηνί οϋοΓβ Γγοϊ ροιεπηιοβ. Λ^ο

ογ^ο, ςηί» Ι»ηΐ3 δίΐιείΟΓίιηι ίιι (Ιίνϊη» 8επρΙηΓ3 Γγ»-

6Γ»ηΐΪ3 βδΐ, Ικκίίβ 1.01Ϊ ϋοηυηι οιΙοΓβηι ΙηηιΓιηιηυβ, η!

ΗΊ.ιιηυδ 1ίΐ|ηίίΙο, ]θδΐυηΊ Ιιιιιιε ίη ΙαηΙυηι νΊηυΐίδ βρί-

εοιη ονοτίϋΐη «ίο ρΛίπατοΗχ εοηδυρίικίίηε, φι:Β βί-

Γοοίΐ ιιΐ νοδίΐβί» Πΐίυδ δβηιιεΓεΙιΐΓ, οΐ ρΐΌϋΗηπΙΟΓ 1ιο•

δρίΐοΚίαΐβιη οχβιτβΓβΙ. νβτιιηι πι ηιβηίΓοβΙϊοΓ δϊΐδοπηο

ηηδίβτ, οροτ,το ρΓοΙϊπιη Γοβπΐ δεπρίϋΓΛ νοΛ» αηϋίΓΟ.

1 ,ν,ιΐιπίΜί »Ηΐι.•ι», ίιηριίι, άιιο αηΐ)(Ίί ΧοιΙοιιια (6'ηρ.1 9)

ναμαϊ. ΟυίΓΟ δίε ίηεορϊΐ ςΐ (ΙίχϊΙ : ν"ί«ίΓΒηΙ αιιΐιηι

άαο αηα?ΐ) 8οάοτηα ναρατί ? Οηοηί;ιηι ροδίηιοιη (ΙϊνρΓ

83ΐί ίΐιηΐ ηριιιΐ ραΐηαΓοΙιηιη, ο( ίικίο δυΓξβηΐβδ *5ίο

πιπί ; 30 ι Κ•ιιιοη8 1)οπιίιιυδ οι οιιγ.ιΙογ, ρΓο 8υ;ι Ιιοιιί

ΙηΙβ ίιι Ιιιιηιβιο ίΐζΐιπι νίδΟδ, ιιιηηδίΐ ηριιιΐ ραίΓίητ

ε!ι:ιιη, Ιοηιιοηδ οιιηι οο, δϊοοΐ Ιιογϊ κυοίίνίδΐίδ : νοΚ*ιι

ηοδ οιιιιιοδ ϋοοοΓβ 01 ίιι^βπίοιιι ρ.ιΐίοηΐίβιη δ«3ΐη, ο

ρηΙΓίϋΓεΙιχ οβγϊΟΙοπι, βιΐββίί ηιιΐβιη οοηίοηϋοΐΐϊηΐ Ιιιιιι

νοΓδπβ δοϋοηι.ι : δΟΓναηδ δοπρίυπι βααηι ΟΓϋίηοηι Αι

οίΐ ίίοπιηι : ΥαιετηηΙ αιιίαη άιιο αιιριΊί ϋ,οάοηια να/ν-

η, Γαείιιη ιμκκΐ ϊπιροηΐυιη ο.ιηΐ.

1.ού Ιιο$μίΐαΙίΙαι ίαικΙαίητ.—Εΐ ιίιΐο ϋίΙί^οηΙί3ΐη ο!>

δεΓνβΓιοηοιηηυο <1ίνϊη:ε δοπρΙιιΠΕ, ηιιοηιυιΐο Ιοιηρυ

ίριο.ΊιΙνοιιοηιηΐ ιιο1)Ϊ8 (1εεΐ3Γ3πΙ:(1ίείΙοηΐπι, Υειρεη

Ει ςϋίΓβ Ιβτηριΐδ δϊ{>η'ιΠθ3νϊΐ? εΐ ο,υβΓβ αά νεδροΓβη

οο νβηοπιηΙ? 1]1 οβίοιιοΙβΓβΙυΓ ηοϋΐδ πιαςηβ ΙλΛί ηο-

δρϊΐ:ιΙίΐ.ΐδ. δίειιΐ οιιϊιιι ρ3ΐπ3Γε1ΐ3 δεόΐεηδ Ιεπτροι•: πιε

ΓΪιΙίβί, οοδ0Γν3ΐ)3ΐ ρΓπΊβΓευηΙεδ, βΐ νειι:ιΐίυηε:ιι 8ΐΐ3η

Ιι.ιηε δΐυάϊοδε οχοι-οοίιηΐ, ει οεευπΌυ»! 30 ηιηςικ

^:ιιι«Ιίο ν°Ϊ3ΐοΓθδ δΐΐδεϊρϊεϋηΐ : δίπιίΐί ηιοϋο 6( ]ιΐδΐιι.'

ίΙΙι•, ί|ΐιοηί:ιιη δεΐο1ΐ3ΐ ρεί'νοΓδίΐβίοιη οοιιιιη ί|ηί ίιι δσ-

(ΙοηΊΪδ Ιι:ιΙιίΙ»Ιι.ιιιΙ ηεψιο νοδρβΓΪ ϋίδεεόευβί, 8βι1 ηΐ3-

ιιιΊιιιΙ, ηο 1)ΐ0δ3ΐιηΐδ .'ιΐίηιιίδ ίρβί εΙιιΙιοηΊηΐ', 01 ιιΐ Ιιο-

8ρϊΙ:ιΙϊΐ3ΐΪ8 ίπιοΐυηι οΌεβΓρεΓβ ροδδοΐ. Υβι-ε βΟπητατί

νεΙιοιηοηΐβΓ Ιϊεεί ]υδΐϊ Ιιΐφΐδ νίπιιΐοηι, ηιιί νβι•δ.•ιπ« ίιι

ηιοιίϊο Ι3ΐιι ίιιιρίοιυηι Ιιοιηίηιιιιι, ηοη 8ο1υ:ιι ηοη ίηΐι

Γ.Ο^ΙϊςοηΐίοΓ Ι!8ΐ Πιοΐικ, 8β(1 01 11Ί.ι.)<>ΓΙ•ΓΤ1 νίιΊιιΙβιιι ρΐ'ίί

80 Ιιιϋΐ : οπιικ|ΐιο οηιηοδ, υΐ ίιη (Ιίε3ΐη, ίη ρτχοιφί

πιοΓΟηΙ, ίρδε δοΐιΐδ Ίη 1:ιηΐ3 ηιιιΐιίΐιιιΐίιιο Γεεΐ3ΐη ιιιηΐιιι-

Ιινίΐ ν'ιαηι. ΙΙΙ)ί ιιιιιιε δπηΐ ςιΓι ϋίευιιΐ, ηοη ροδδβ ηυοιη

ρί.-ιιη ίη ηιειΙί.ΊείνίΙ3ΐενθΓ>.ηηΐ«ιιι νίιΐιιΐι ίη δίτν,ΊΓΟ : 80(

οριΐδΟδδβ δοοοδδυ, οι ηιοη13η3 ςυηιΐηιιι Ιι:ιΙ>ίι»ΐίοιιο : ικ-ι

ρθδ86 (Ιοηιιιί δη.-»! ρΓ.νΓεοΐιιιιι, 01 υχοιτιη Ιι.ιΐιηιΐι-ιη

ει (ΊΙίοδ ειΐΓ.ιηιοιη 3ε Γβηιιιΐοβ, νΪΓΐυΐο ρΓ.ι-ιΙίΐιιιη βδδβ'

νίιίεβηΐ ει^ο ]υδΐαπΊ ίΙΙιιηι οιιηι πιυΐίπε, ρηοπ\, ο

ΓαηΊΐιϋ», ίιι είνίι.ιΐε οίοςεηίοπ), 3ΐςηε ίιιΐ-τ Ιιιιιι ηι.-ιΐι-

30 ΊηΐρίΟδ ΟΟΙίνΟΓδΒΙΐΙΟΙΙΙ 01 (|113δΐ δθίη1ί11.Ιΐη (|ΙΙ3ΐη(1,1Ι1

ίιι ηιοιίίΐ) ηιβΓΪ Ιιιεοηίειιι, ηεο .-οΐυηι ηοη οχδΓιη^υί

δειΐ ηιιείίϋίε Ιιιοοιη ε1:ΐΓΪ0Γειη εηιίΐΐοΐ'ε. Ει Ιιοεο (Ιίει

ηοη ρπιΙΓιΙιειίδ δεοεδδΐιηι πϋ ιιτοίΐκι», ηεηυβ ίιιίεπίίοι

ηιοιιΐίιιιιι οΐ δοΐίΐυιΐίιιιιιη εηηνεΓδ.ιΓκιηοηι ;δϋϋ ιΐδίβικίι

νοίεηΐί 8θΙ)ΓΪο .ι^επ: εΐ νίβϊΐΛΓΟ , ιιίΐιίΐ ίηϋβ υϋίΟοηΙ

βίδβ. δίοοΐ ί^ίΐατ ηε^ί^εηΐϊ αε κυρίηο ηίΐιϊΐ ρΓοάεώ

δοίίΐιιΊο • ηοίριο οηίιη Ιοουδ ηοδ ν'ΐΓΐιιίεΓϊείΐρΓΧίΙίΐΟδ

δβ(1 ιηεηβ οι ιηοιεβ : ίΐα οι ρηιϋειίδ 3ΐι|ΐιο ν'ι^ίΐ ηοι

οΟοηοΊΐιιι-, εΐί.ιηι ίη ιηοιίία οίνίΐηΐβ άε^εηδ. Οιιοοϊγο:

νεΙΙειη, δίειιΐ Ιιι'πΐηηι ίΙΙιιιη, νίΓΐυΙε ρΓΧδΙίηΐεδ ίη ηιο

ιΐίΐδ είνίΐ»ΙίΙ)ΐΐδ Οδδε , ίιι ψιαδί ΓεΓηιοηΙηηι Γ.ιεΙί » 1 ϊ ■ •~

πιιιΐΐοδ ;κ1 5ΐιί ίιηίΐ3ΐίοιιειη ΙγιιΙκμοιιι. Υεπιηι ςιιί:

Ιιοε ιΙίΠίοϋο νίϋβΐϋΓ 6δδβ, ΜΐΙΐι'ΐη ίΙΙικΙ .■ιΐΐεπιπι ΙϊαΙ

Τταη&ΐΐ ΐηϊιιι /!</«ι•ο ηιιιιιιϋ *«_/«« (/ (λιγ. 7. 51), ε

ΙίΓενίβ εβί νίΐ3 ριχδβιΐδ : βΐ ηΐδί ηηηο, οιιηι βϋΐιιιι

ΪΙΙ δ(3ΐΙΪ0 8ΙΙΠΊ11δ, 1300Γ63 νΪΓΐΙ1(ΙΙΙΙ1 3^ΓειΙΪ3ηΐΙΙΓ,6ΐ Ι»

ιριεοδ ηιβίίΐίχ εΙΓιιςίβιηιΐδ, ροδίεί ίη νίηηηι ηθ8ηιβΐ

ϊρβοδ Γΐ'ρι-ιΊιεηιΙοιηιΐδ , ψιιιηΐο ηιιΙΙ» ογϊΙ ροοιιίΐεηΐί.-ι

αΐίϋΐΜ. Νιιηι ιριιιηιΐίιι ίη ρΓΧδειιΙί νϊια Γιιβηιηι.8, ροδ

δΐιιιΐ ίηιΐο ροεηίΐεηΐεδ Ιαοπιηι βεοίρεΓβ, οΐ βοΐιιΐίί

ρηοηηυδ ρεεε.ιΐίδ ιιιίδειίοοίιΐίιιιη Ποιιιίιιί 3δδεηι:ϊ :

ιριοιΙ δι ρΓχίειίεπιιιυδ Ιεηιριιβ ρΓΧδβηδ, Γβρβηΐεο,ικ:

αϋιερίί Γυεπιηυδ : ρα'ηίΐοηΐί;» «ιιιίιίοιιι Ιιιηε «ΙυοοηιιΐΓ,
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ζων, ούτως εις τήν γήνάφίησι τά σπέρματα. Κα\ σύ τοί-

νυν, αγαπητέ, μή πρδς τδν -λαμβάνοντα δρα μόνον, μηδέ

προς τήν δαπάνην τήν γινομένην, άλλ' έννόει ότι ουτο;

μέν έστιν ό δρώμενος, δ παρά αού δεχόμενος, Ετερος δε

ό τά είς έχεϊνον γινόμενα οίχειούμενος, καΐ ούχ ό τυ

ρας. Τίνος ένεκεν ούτως ήρξατο, "α.ΧΟογ δέ οι δύο άγ*

γεΛοι εις Σόδομα εσπέρας; Επειδή μετά το έπιξενω-

Οήναι τφ πατριάρχη, έξαναστάντων αυτών εκείθεν, δ

μέν χηδεμών χα\ φιλάνθρωπος θεδς τήν οϊχείαν αγαθό

τητα μιμούμενος, χα\ σχήματι άνθρωπου τότε δφθε'ις

χων, άλλ ό των δλων Δεσπότης, δ τών απάντων Κύριος, -Παρέμενε τφ πατριάρχη διαλεγόμενος, καθάπερ χθες

ό ουρανού χαΐ γης ποιητής• χαι ότι ή δαπάνη αύτη ηχούσατε- Βουλόμενος άπαντος ημάς διδάξαι καΐ της

Φ

■πρόσοδος γίνεται, χα\ ού μόνον ούχ έλαττοΐ σου

ούαίαν, άλλάχα\ πλεονάζει μάλλον, έάν σΰ μετά πίστεως

τοΰτο εργάτη χαΐ Ιλαρά; της προθυμίας. ΕΓπω τδ χε-

φάλαιον τών αγαθών μετά της προσόδου της άπδ της

δαπάνης ταύτης γινομένης χα\ αμαρτημάτων συγχωρή-

Λεώς σοι πρόξενος γίνεται, ου τί αν γένοιτο Γσον; Εί

τοίνυν Βουλοίμεθα εϊδέναι πλουτεϊν τδν αληθή πλοΰτον,

χα\ μετά τοΰ πλούτου χαΐ τών αμαρτημάτων τήν συγ-

χώρησιν εϋρασθαι, έχχέωμεν τά δντα εις τάς τών δεο-

μένων χείρας, προαποστε ίλωμεν αυτά είς τδν οϋρανδν,

ίνθα ουδέ κλέπτης, ουδέ ληστής, ού τοιχωρύχος, ούχ οί-

χέτου κακουργία, ούχ άλλο ουδέν λυμήνασθαι δυνήσετας

τδν πλοΰτον τδν ήμέτερον. Τδ γάρ χωρίον εκείνο πάσης

τοιαύτης βλάβης άνώτερον. Μόνον μή μετά κενοδοξίας

τούτο ποιώμεν, αλλά κατά τους ύπ' αυτού δεδομένους

νόμους, ώστε μή τδν παρά τών ανθρώπων έπαινον καρ-

πώσασθαι, άλλα τδν παρά τοΰ κοινού πάντων Δεσπότου,

ίνα μή χα\ τήν δαπάνην ύπομεΐνωμεν, καΐ τοΰ κέρδους

άποστερηθώμεν. "Ωσπερ γάρ πάσαις ταΐς αλλαις έπι-

βουλαϊς άνάλωτδς έστιν δ πλούτος δ έχει μετατιθέμενος

διά τής τών πενήτων χειρδς, ούτω κενοδοξία μόνη αν

αλίσκεται- χαΐ όπερ έστιν ενταύθα δ σής χα\ δ σχώληξ

πρδς τήν τής έσθήτος διαφθοράν, τούτο κενοδοξία γίνε

ται πρδς τδν άπδ τής ελεημοσύνης συλλεγόμενον πλοΰτον.

Δι' δ, παρακαλώ, μή μόνον ποιώμεν τήν έλεημοσύνην,

αλλά κα\ μετά ασφαλείας ταύτην έργαζώμεθα, ϊναάντί

μικρών μεγάλα χαρπωσώμεθα αγαθά, χαΐ αντί τών

έπιχήρων τά άφθαρτα, χα\ άντ\ τών πρόσκαιρων τά

«Ιώνια, χα\ μετά τούτων απάντων κα\ τής αφέσεως τών

αμαρτημάτων τυχείν δυνηθώμεν, καΐ τών απορρήτων

εκείνων αγαθών ων γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, χά-

ριτι και φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

μεθ' ου τφ Πατρ\ ή δόξα άμα τφ άγίω και ζωοποιώ

Πνεύματι, νΰνκα\άε\, καΐ είς τους αιώνας τών αιώνων

Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΓ.

"ΗΛΟοτ δέ , φησ\ν, οΐ δύο άγγεΛοι εις Σόδομα εσπέρας.

α'. Καθάπερ λιιμών τις εύανβής διάφορα κα\ ποιχαα

τά άνθη έν έαυτφ δείκνυσιν, ούτως ή θεία Γραφή τών

δικαίων τάς άρετάς ήμΐν δείκνυσιν, ούχ Γνα καθάπερ »π\

τών ανθών πρδς βραχύ μόνον άπολαύσωμεν τής εύωδίας,

άλλ' Γνα διηνεκή τήν εντεύθεν ώφέλειαν χαρπωσώμεθα.

Έχεί μέν γάρ μόνον έδεξάμεθα τή χειρί [455] τά άνθη,

χα\ μετ' ολίγον αυτά μαρανθέντα τήν οίκείαν χάριν ήμαύ-

ρωσεν ενταύθα δέ ούχ ούτως• άλλ' έπειδάν δεξώμεθα διά

τής ακοής τάς άρετάς τών δικαίων, χα\ είς τους κόλπους

τής διανοίας ημών αύτάς έναποθώμεθα, διά παντδς τοΰ

χρόνου τής τούτων εϋωδίας άπολαύειν δυνάμεθα, έάν

έΟέλωμ*ν. Φέρεβυν, επειδή τοιαύτη τών έν τή θεία Γρα

φή κειμένων άγιων ή εϋωδία, σήμερον τοΰ Λώτ τήν

εύωδίαν καταμάθωμεν, Γνα γνώμεν ακριβώς, δπως είς

Λκραν τής αρετής τήν κορυφήν ή τοΰ πατριάρχου συνου

σία τδν δίκαιον τούτον ανήγαγε, χα\ χατ' Γχνος αυτού

χαΐ αϋτδς τήν οίκείαν φιλοξενίαν διά τών έργων επιδεί

χνεται. Άλλ1 Γνα σαφέστερος ήμΓν δ λόγος γένηται,

4ξκ>ν αύτων τής Γραφής έπακούσαι τών βημάτων

έαυτοΰ μακροθυμίας τήν ΰπερβολήν, κα\ τού πατριάρ

χου τδ φιλόστοργον, οι δέ άγγελοι ώρμησαν έπ\ τά Σό

δομα• τήν, άκολουθίαν εαυτής διατηρούσα ήμΐν ή θεία

Γραφή νύν φησιν ΎΗΛΘον δέ οΐ δύο άγγεΛοι εΙς Σό

δομα εσπέρας, τδ έπιταχθέν πληρώσοντε;. Κ«\ δρα

άκρίβειαν κα\ παρατήρησιν τής θείας Γραφής, πώς και

τδν καιρδν ήμΓν έσήμανε, καθ' δν παρεγένοντο- Εσπέ

ρας γαρ φησι. ΚαΙ τίνος ένεκεν τδν χαιρδν έδήλωσε;

χα\ διάτί κατά τήν έσπέραν παρεγένοντο; "Ινα τήν πολ-

λήν ήμΐν έπίτασινδείξη τής τού Λώτ φιλοξενίας. Καθά

περ γάρ ό πατριάρχη; κατά τδν τής μεσημβρίας χαιρδν

καθήμενος έπετήρει τους παριόντας, χα\ έργον έποιείτο

τήν τούτων Οήραν, και έπέτρεχε χα\ μετά περιχαρείας

τους δδίτας ύπεδέχετο- τδν αύτδν δη τρόπον κα\ ό δίκαιος

ούτος, επειδή ήδει τής κακίας τών έν Σοδόμοις οικούν-

των τήν πονηρίαν, ουδέ τδν τής εσπέρας καιρδν παρ -

επέμπετο, άλλα μέχρι τούτου παρέμενε, μήπου θησαυρός

τις αύτφ παρεμπέση, χα\ τδν άπδ τής φιλοξενίας χαρ-

πδνδ>έψασθαι δυνηθή Αληθώς Οαυμάσαι έστι μετά

πολλής τής υπερβολής τού δικαίου τούτου τήν άρετήν,

δτι έν μέσω τοιούτων ταοα^όμια-) αναστρεφόμενο;, ού

μόνον ού γέγονε όαθυμότερος, άλλα χα\ πολλφ πλείονα

τήν άρετήν έπείείκνυτο. Κα\ πάντων, ώς ειπείν, κατά

κρημνών φερομένων, ουτο; μόνος έν τοσούτω πλήθει

τήν ευθείαν ώδευεν όδόν. Πού νύν είσιν οι λέγοντες, ότι

ούχ οίον τε έν μέση πόλει στρεφόμενόν τίνα διασώσαι

τήν άρετήν, άλλ' αναχωρήσεως δει, χα\ τή; έν τοις δρεσι

διατριβής, και ού δυνατδν τδν οικίας προεστώτα, χα\

γυναίκα Εχοντα, χα\ παίδων έπιμελούμενον κα\ οίκετών,

ένάρετον είναι; Όράτωσαν τοίνυν τδν δίκαιον τούτον

μετά γυναικδ; χα\ παιδιών κα\ οίκετών, χαι έν πόλει

διάγοντα, χα\ μεταξύ τοσούτων πονηρών κα\ παρανό

μων διατρίβοντα, χα\ καθάπερ σπινθήρα τίνα έν μέσφ

πελάγει διαλάμποντα, χαΐ ού μόνον ού σβεννύμενον, άλλϊ

κα\ λαμπρότερον τδ φώς δεικνύοντα. Κα\ ταύτα λέγω,

ού χωλύων τήν άναχώρησιν τήν [436] άπδ τών πόλεων,

χαΐτήν έντοίς δρεσι χα\ ταϊς έρημίαις διατριβήν άπα-

γορευων, άλλα δειχνΰς δτι τφ Βουλομένω νήφειν κα\

έγρηγορέναι ουδέν τούτων κώλυμα γίνεται. "Ιίσπεροΰν•

τδν ρ"άθυμον και άναπεπτωχότα ουδέ ή έρημος ώφελήσαί

τι δύναται- ουδέ γάρ* τόπος έστιν 6 τήν άρετήν κατορ

θών, άλλ' ή γνώμη κα\ ό τρόπος- ούτω τδννήφοντα χα'ι

διεγηγερμένον ούτε τδ έν μέση τί) πόλει διατρί6ε:ν

χαταβλάψαι τι δυνήσεται. Κα\ διά τούτο έβουλόμην, καθά

περ τδν μακάριον τούτον, τους ενάρετους μάλιστα έν

μέσω τών πόλεων είναι, Γνα καθάπερ ζύμη τοΓς άλλοι;

γινόμενοι, πολλούς εί; τδν οίκείον ζήλον ένάγωσιν. Άλλ'

επειδή δυσχερές τούτο καταφαίνεται είναι, καν εκείνο

γινέσθω. Παράγει γάρ Λοιπόν τό σχήμα τον χοσμον

τούτον, χαί Βραχύς δ ΤΛρύν Βίος- καΐ εί μή νύν, ώς έτι

έν τφ σκάμματι έστήκαμεν, τών πόνων τής αρετής

άψώμεθα, καΙ τά δίκτυα τής κακία; διαφύγωμεν, ύστε

ρον μάτην εαυτούς αίτιασόμεθα, δτε ουδέν όφελος τής

μεταγνώσεως. "Εως μέν γάρ δν ώμεν έν τή παρούτη

ζωή, δυνατδν μεταγνόντας τού εντεύθεν άπόνασθαι κέρ

δους, καΐ τά πρότερα άπονιψαμένους αμαρτήματα τής

τοΰ Δεσπότου φιλανθρωπίας άξιωθήναι* εί δέ τδν παρόν

τα καιρδν προϊέμενοι άθρόον προαναρ-ασΟ:ίημ:ν, μετα-

ΙΙΧΟοτ δέ, φησΙν, „/ δύο άγγεΛοι είς Σόδομα έσπέ • 5»ι Η. «ι ηυίηςυο η^ε. ύττ.:9 γ^.
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νοήσομεν μέ-ν καϊ τδτε, ούδεμίαν δε δνησιν έκ τούτου

Ιξομεν. Καϊ ίνα μάθης, άκουε τοϋ Προφήτου λέγοντος,

'Έν δέ τώ άδη τις έξομοΛογήσεταί σοι; καϊ πάλιν,

ΆδεΑρίς νύ Λντρονται, Λντρώσεται άνθρωπος; Ού-

δε\ς, φησΥν, Ισται εκεί λοιπδν ό εξαιρούμενος τον ϋπ6

της οικείας ραθυμίας προδεδομένον, ούτε άν άδελφδς η,

ούτε αν πατήρ, ούτε αν μήτηρ. ΚαΥ τί λέγω, άδελφδς,

καΙ πατήρ, καΥ μήτηρ; Οΰτε αϋτοΥ οι δίκαιοι ο!πα^(5η-

σίαν πολλήν κεκτημένοι τότε συμβαλέσθαι τι δυνήσονται

ήμϊν, εί νϋν ^αθυμήσαιμεν. Έάν στη γαρ, φησΥ, Λ'ώε

καϊ Ίώβ και ΑανιηΛ, νΙοΰς αυτών καϊ θυγατέρας αυ

τών ούμ'ΐ έζέΛωνχαι. ΚαΥ δρα τής απειλής τί) μέγεθος,

καΥ οίους δικαίους είς μέσον παρήγαγεν. Επειδή ούτοι

γάρ κατά καιρδν καΥ έτέροις σωτηρίας ϋπόθεσις γεγό-

νασιν δ τε γάρ Νώε, τοΰ φοβερού κλυδοινίου εκείνου τήν

οίκουμένηνκατειληφδτος, καΥ τήν γυναίκα καΥ τους υιούς

έσωσε- καΥ ό Ίώβ δμοίω; καΥ έτέροις σωτηρίας ύπόθε-

σις γέγονε• καΥ δ Δανιήλ δε πολλούς έξήρπασε θανάτου,

ήνίκα ό βάρβαρος εκείνος επιζητών τά υπέρ άνθρωπίνην

φύσιντυγχάνοντα, άνελείν έπεχείρει τους Χαλδαίους, καΥ

τους Μάγους καΥ τους Γαζαρηνούς.

β'. ΚαΥ ίνα μή νομίσωμεν δτι καΥ εν τώ μέλλοντι

αίώνι έσται τινά τοιαύτα, καΥ οί ενάρετοι καΥ πα(4•

^ησίαν έχοντες τους μετά (Ραθυμίας ενταύθα διάγοντας

έλευθερώσαι τής έκεϊ τιμωρίας δυνήσονται τους αυ

τών επιτηδείους • διά τούτο τους δικαίους τούτους

παρήγαγεν ήμϊν, τδν φόβον ήμϊν άνατεινόμενος, καΥ

παιδεύων εν τοις οΐκείοις κατορθώμασι μετά τήν ανοί-

θεν χάριν τάς ελπίδας τής σωτηρίας ημών έχειν, καΥ

μήτε έπΥ προγονιών αρετή μέγα φρονεί; *, εί αύτοΥ έν

κακία τυγχάνομεν δντες, μήτε έπ' δλλω τινΥ, άλλ' έν

τούτο μδνον σπουδάζειν κάν προγόνους ώμεν ενάρετους

[437] έσχηκότες, μιμείσθαι αυτών τήν άρετήν καν τδ

εναντίον πάλιν συμβαίη1, καΥ φαύλων ώμεν προγόνων,

μή νομίζεινέκ τούτου τι παραβλάπτεσθαι,άλλά πρδς τους

τής αρετής πόνους έπαποδύεσΟαι• ουδέν γάρ ήμίν έκ

τούτου βλάβος ίσται. "Εκαστος γάρ έξ ων διεπράξατο,

ή στεφανοΰται, ή κατακρίνεται, καθάπερ καΥ ό μακά

ριος Παύλος φησιν, Ίνα κομίσηται έκαστος τά διά

τοΰ σώματος, πρύς ά Ιπραξεν , είτε άγαθύν, εϊτε

κακόν καΥ πάλιν, "Ος αποδώσει έκάστφ κατά τά έργα

αύτοΰ. "Απερ άπαντα εϊδότες καΥ πάσαν (5α6υμίαν άπο-

τιναξάμενοι, πολύν τής αρετής ποιησώμεΟα λόγον. ΚαΥ

ώς έτι έν τω σκάμματί έσμεν , πρΥν ή διάλυθήναι τό

θέατρον , φροντίσωμεν ημών τής σωτηρίας, ίνα έν τώ

βραχεί τούτω χρόνω τήν άρετήν μετελΟόντες , έν τώ

διηνεκεϊ α'ιώνι τάς υπέρ ταύτης άμοιδάς κομισώμεθα•

καθάπερ καΥ δ δίκαιος ούτος, δ μεταξύ τοσούτων πονη

ρών οίκων, και ούδένα έχων ζηλούντα αυτού τήν άρε

τήν, άλλα καΥ πάντας όρων χλευάζοντας , κωμωδούντας,

οϋ μόνον οκνηρότερος ούκ έγένζτο, άλλα καΥ ούτω δι-

έλαμψεν, ώς καταξιωθήναι χαϊ αγγέλους ύποδέξασθαι•

καΐ πάντων άρδην άπολλυμένων, αύτδς μόνος σύν ταϊς

Ουγατράσι διέφυγε τήν έπενεχθείσαν δίκην. Άλλ' επί

τήν άκολουϋίαν τοϋ λόγου έπανέλθωμεν. ΉΛΟον δέ,

φησΥν, οί δύο άγγεΛοι είς Σόδομα εσπέρας. Ό και •

ρδς μάλιστα δείκνυσιν ήμϊν τοΰ δικαίου τούτου τήν

ύπερδάλλουσαν άρετήν, δτι καΥ εσπέρας καταλαβούσης

παρέμενε, καΥ ούκ άφίστατο. Επειδή γάρ ήδει τδ εντεύ

θεν αϋτφ τικτόμενον κέρδος, διά τούτο έπιθυμών έπιτυ-

χείν τοΰ πλούτου, πολλή τή προσεδρία έκέχρητο, καΥ τής

ημέρας πληρωθείσης οϋκ άνεχώρει. Τοιούτον γάρ ψυχή

• δίϊΙΙ βΐ ΜίςυοΙ πΐ5« μεγάλα φρονεϊν.

11 ϋοΐ&ΐ. ονμ.€αίν$.

ζέουσα καΥ διεγηγερμένη• οϋχ ΰπό τίνων κωλυτιν

εμποδίζεται τήν οίκείαν άρ'ετήν έπιδείξασθαι, άλλα

δι' αυτών μάλιστα τών κωλυόντων έπιπλεϊον αίρει

και μείζονα τήν φλόγα τής επιθυμίας άνάπτει. ΊΙ

δέ, φησ'., Λώτ, έξανέστη είς σννάντησιν αύτι

Άχ.ουίιωσαν οί καΥ παραγινομένους πολλάκις καΥ κ

ι/.ετευοντας,καΥ πολλήν τήν προσεδρίαν έπιδεικνυμέν

διακρουόμενοι, καΥ πολλήν τήν άπανθρωπίαν έπιδεικ

μενοι.Όρα γάρ τδν δίκαιον τούτον, δπως ούκ άνέμι

παραγενέσθαι πρδς αύτδν, άλλα καθάπερ δ πατριάρ)(

ούκ είδώς τίνες ήσαν οί παραγεγονότες, άλλ' όδίταςτι

αυτούς είναι ϋπολαμβάνων, θεασάμενος μονονουχΥ έσ;

τησε, και περιχαρής γέγονεν, ώς επιτυχών τής θή;

καΥ μή διαμαρτών τοΰ σπουδαζομένου. Ίδών γάρ,

σΥν, έξανέστί} είς συνάντι\σιν αϋτοΊς, καΙ αροσε

νησε τώ προσώπι•\ επί τΐ)ν γην. Ηύχαρίστησε τφθ

δτι κατηξίωσεν αύτδν ύποδέξασθαι τους παριόντας. Σ

πει ψυχής άρετήν. Μεγάλην εύεργεσίαν παρά τοΰ ?

ταύτην ήγήσατο, τδ έπιτυχείν τών ανδρών, καΥ διά

είς τούτους δεξιώσεως τδν οίκείνν πόθον άποπληρώο

Μή γάρ μοι λέγε, δτι άγγελοι ήσαν άλλ' εκείνο λογίζ

δτι ό δίκαιος ούτος οϋδέπω τούτο [458] ήπίστατο, ί

ώς ανθρώπους άγνώτας παροδεύοντας ύποδεχόμε'

οϋτω διέκειτο. ΚαΙ εϊπεν Ιδού, κύριοι, έχκΛίνατε

τύν οϊχον τοϋ παιδύς υμών, χαϊ καταΛύσατε,

νίψασθε τους πόδας νμών, χαϊ ίρθρίσαντες άπεΛ

σεσθε είς την όδύν υμών. Ικανά τά βήματα τα

τήν έναποκειμένην άρετήν τή τοΰ δικαίου ψυχή έκκα

ψαι. Τί γάρ αν τις έκπλαγείη τήν ταπεινοφροσύ

ύπ-ρβάλλουσαν, τήν θερμότητα, ήν περΥ τήν φιλοξε-

έπεδείκνυτο ; Ιδού, φησΥ, κύριοι, έχκΛΙνατε είς

οίκον τον παιδύς υμών. Κάκείνους κυρίους καλεί,

έαυτδν παίδα αυτών ονομάζει. 'Ακούσωμεν, άγαπη

τών βημάτων τούτων μετά ακριβείας, καΥ παιδευθώ

καΥ ημείς τά δμοια διαπράττεσθαι. Ό επίδοξος, ό

ριφανής, δ έν τοσαύτη περιουσία τυγχάνων, δ οίκοδε:

της, τους όδίτας, τους ξένους, τους άγνώτας, τους ει

λεϊς τδ φαινύμενον, τους παριόντας, τους ούδαμ'

αύτώ προσήκοντας κυρίους ονομάζει καί φησιν• '£*;

νατε εις τονοΊκοτ τον παιδύς υμών καϊ καταΛύσι

Εσπέρα γάρ. φησΥ, κατέλαβε. Πείσθητέ μοι, καΥ

κάματον τής ημέρας παραμυθήσασθε, είς τδν οίκον

παιδδςΰμών καταλύσαντες. Μή γάρ, φησΥ, μέγα τι ί

έπαγγέλλομ/χι ; Νίψασθε τους πόδας υμών τους

τής όδοιπορίας χεκμηκότας, καϊ όρθ^Ισαντες άπε.'•

σεσθε τιχν όδύν υμών. Χαρίσασθε ούν μοι ταύτην

χάριν, καΥ μή άνανεύσητέ μου πρδς τήν παράκλη

Καϊ είπαν, φησίν Ούχϊ, άΧΙ' έν τη πΛατείμ κι

Λύσομεν. ΚαΥ μετά τοσαύτην παράκλησιν ίδών αύ'

άνανεύοντας ούκ ένάρκησεν, ούκ άπέστη τοϋ σπουδι

μένου, ουδέ έπαθε τι τοιούτον, οίον ημείς πολλι

ποιοΰμεν καΥ έάν ίρα ποτέ τίνα προτρέψασθαι βοι

Οείημεν, είτα θεασώμεθα πρδς δλίγον άνανεόοντα,

θύς άφιστάμεθα- και τούτο συμβαίνει άπδ τοΰ μή

μότητι καΥ πόθω τούτο ποιεϊν, άλλα μάλιστα χαΥ ν

ζειν αρκούσαν άπολογίαν έ/ειν, τδ λέγειν δτι τδ γε

τών πεποιήκαμεν.

γ'. Τί λέγεις, δτι τδσαυτοΰπεποίηκας; 'Απώλεσας

θήραν, διήμαρτες τοΰ θησαυρού, καϊ τδ σεαυτοΰ

ποίηκας; Τότε δν ης τδ ααυτοϋ πεποιηκώς, ε! μή ϊ

ψας άπδ τών χειρών τδν Ο,ησαυρδν,εί μή παρέζραμεζ

άγραν, εί μή άφοσιώσει » τη μέχρι βημάτων τήνφιλοξε

έπεδείξω. Άλλ' ούχ δ δίκαιος οϋτως • άλλα τί ; '€

1 Ιΐϊί• ο1)5βΓ\β8 ίιρπιιΐ' άφοσιώσει, ρα'νΚίΟΤΚ, αϊ βυρι
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ιιιιΙΙαιη ηυΐοηι ηΐϊΐίΐηΐεπι 'ιηιΐβ εβρ'ιεηιυβ. 1}υοά υΐ ύ'ι-

.8635, αιιιΐΐ |)Γθ|ΐ1)οΐαπι άΊοοιιΙβη» : Ιη \η\ετηο αηΙεηιηηί$

ιοι.βίεϋΐΗΤ ύΚ ( ΡίαΙ. 0. 6 ) ? βΐ ίίει-υηι : ΡτβΙβτ ηοη

ηάϊιηίι, ΓίΛπίίί Λοπιο (Ρίο/. 48.8)?ΝυΙΙυ5, ίηαοϊΐ, (*Ίι

ϋϋκ ροδίοβ,η,υίοπρ'ιβΐ οιιιη ςυειη βυη ιΙοδίάΜβ ρι-οιί'ιϋο-

ηι,ιιεφίε 8ί (ιαΐΟΓ ΓιιογϊΙ, ιιεψιε 8Ϊ ραΙβΓ, ηοςυο δί ιιΐί-

Ιβι\ Ει α,υία" άϊοο, ΓιμΙογ, ρβίει-, βΐ ηιαΐ6Γ ? Νοηοο ]α•>ΐϊ,

φΐίυυδ 1»η(α βριιϋ ΙΚίιιιι ϋάυχία εδί, ροίοπιηΐ Γ.οΐιίδ

Ιυηο αΓκμιίιΙ ρι-οάεδδβ, δί ηαηο άβδίάνδ Γυεππιιΐδ. ϋί-

εϊΐ οηίιη : 5ί Κίίβπ'ιιΙ Νοβ εί ^οο εί ΌαηίεΙ, βϋο$ $αο!

εί βίία$ ηοη αίρίεηί (Εζεεή. 14. 20). Ει νϊιΐβ ηιίηηπιηι

βηνίοΐοηι, αυβίοδςυβ ]υδΙοδ ίη πιεάΊιιιη αάΊΙυχεπί.

Ουοπιαπι ϊΙΙΐ δυίδ Ιεηιροπουδ βΐΐίπι ηΐϊίδ δαίυΐίί εαυία

Γυεηιηΐ : Νοο οη'ιιη, οιιιη ΐβΓΓΪΙ>ίΓΐ3 ϋΐα ϋϊΐανΐΐ Ιεηιρο-

8138 10ΓΓ3ΙΤ) ΟΟΟϋρΠίδΟί, ΟΙ ΙΙΧΟΓ01Τ1, βΐ ΠΙΐΌδ δΟΓνανίΐ :

61 .Ιοί) δΐηιϋ'ιΙΟΓ αΐϋδ δ:ι1υΙίδ βυείοι- Γυ'ιΙ : 0:ιηϊοΙ ςιιοφιβ

ιηυΐΐοδ οηρυϊΐ & πμιγΙο, ηηηηύ» Ιι.τΐιαπίδ Π',ο ίηαυί-

ι•ο1>η Ι <] <ι;ο δυρι-3 Ιιυηιαηιιηι δΐιηΐ ιΐϋΐιιιηιιι , ι ί ίιι-

Ιοππιογο νο1ε1>3ΐ Οΐιβίϋχοδ , ΟΙ Μ.-ιςοδ 3ΐ(]υθ Οιιζα-

Γ0ΠΟ5.

2. Ιη (ιιίητο «ΒοιΙα ιιηιι$ηηϊ$φιε ρτο Κ)νΛκαΚΐΗτ.—

Ει ηο ρυΐοηιιΐδ ίη Γιιΐυπ) δχευΐο Γογθ Ιαΐίη, οι οοδ ηιιί

νϊπιιΐη ρΓχαΊιΐ δυπί, 01 Π(]υεΪ3Π) Ιι:ι1>οιιΐ ίη Οοιιπ, .ιΐϊοϋ,

ηιιί Ιιίε ιιεςίϊςεηΐεΐ' νίιεπιηΐ, ηοεοδ$3ηθδ 8υο8 ΙΪΙ>ο!•ηι•ο

ϊΐΐίο 3 δΐιρρϋοίο ριιχ ■(: : ρπιρΐοΓΐ-3 αϋίΐιιχϊι ηυΐιίδ ]υβΙοδ

ΙΙΙοδ, ΐϋΓΓΟΓΟίη η61)ίδ ίιιϊοι-βηδ, οΐ ιΐοοεηδ ίη ρπ>|τϋδ

1)θηϊδ ορΟΓ'ώιΐδ ευπι 8ΐιροηΐ3 ςι-ηΓιο δρεηι 83ΐιιΐίδ ηο-

βιγιγ Ιπ1»•ιιιΙ:ιιιι, εί ηοη ίη ρΓΟποηίΐΟΓυηι νίηυΐίΐκΐδ, ηβ-

(]ΐιε ίη αΐϊο ΐ|ΐΐ(ΐρί;ιιη δυρει-υίεηϋυιΐ), νιΊ εοηΐϊιίοικίιιπι,

$ί ιιοδ ίη ροεεηΐΐδ οδδβ ηοη αΌδίηίιηυδ, δεό" ήοο ιιιιιιιιι

(ίιγ.ιιιιΙιπμ, ιιί δι ρατεπίεδ 1ΐ30ΐιεηιηα8 νΪΓίαΙβ ε!»Γθδ,

ϊιηίίοιηυΓ οοπιηι νϊπιιίοιη: 61 δί« ίίνεΓδο ΒοείΟ.ιΙ, οι

οχ ϊηιρΓοΙιϊδ 81111115 ρηΐΌηΙίΐΗΐδ , ηοη ρυίβηάΊιπι ηοίίδ

οϋιριίϋ ιιεεΐίΙοΓο ηοευπιειιΐί, ιΐιιιηιηοϋο εχβΓοεβηιυι•

ηιΐ νΪΓΐυΙιιιη 1αΙ)0Γ0δ : ηυΙΙιιηι οιιίιη Ιιίηε ιιοΐιϊ» <Ι:ι-

ιηηιιιιι επί. Ν:ιιη υηυδφιίδη,ηορει- εα νοί εΟΓοηβΐυι•, νοί

εοιηΐυιηικιΐυι-, ψιχ ίρδβ βοδδίΐ, αυοιηβάΊηοϋυπ) 01

1ιο:\Ιιΐ5 ΡαυΙυδ ϊηηιιίΐ : ΙΙΐ τοροτιοί ηιιιι$<μι'ιχ μιο ία ηηαι

ροτ εοτρηί βυηΙ, }ΐιχία ϊά αιιοά ((άΐ, ε'ινι ΰοιιιηη, ι'ινβ

ηιαίηιη (2. Ζοτ. 5.10) ; εΐ ϊΙογιιιιι : β» ηάάΗ ηηϊαιίηαβ

}κχΐα ορηα ιιια ( Κοιη. 2. 6 ). Οακ οιηηΊα εαηι δεΪ3-

ιηιΐδ, 0X011883 οΐΜΐιί ηθ£ΐΐ£βιιΐΐ», νΪΓΐυΙϊδ πι.ιχίιηαηι

1ιηυε3ΐηιΐδ ΓαΓιοηειη. Ει ευιη ϋΰΐιυε ίη δΐ3(1ίο μιιιιιη,

ει εεΠβηιΙΊ Ιοηιριΐδ βδΐ, ρηυδηιιβπι (1Ϊ8δθΙν3ΐυΓ βρβεΐα-

ειιΙ ιιηι, δοΐΐϊείΐί δίηιιΐδ (Ιο ηοκΐΓ3 δβΐυΐο, υΐ ίη Ιιγουι

ΊΊο ΐοηιροΓΟ νΪΓΐυιεδ εχεΓεεηιΙο, ίη δχευΐο ρεΓ^ΐΐυο

ίΙΙιιπιηι ηιεί'οεϋοδ ΓεοΐρΪ3ΐηιιδ : δϊειιΐ οΐ ]ιΐ8ΐιΐ5 ίΙΙε,

ι, πι ίη ηιεϋίο ΙυΙ ιιι:ιΙοιίιιιι ΙιβΙιίΐοηδ, 61 ηιιΙΙιιιη Ιια-

ϋεηδ ί|υί δϋβηι ίιηίΐ;ιιειιΐΓ νίτίαΐεπι, βοιΐ νίϋεηδ υιιιικ-ι

ϊ. ι'κΐι-ιιΐοδ 61 δΐι1)δ»ηη:ιηΐ<'8 , ηοη δοΐυιη ηοιι Γαοΐιιβ 081

ι>ε;;ηίθΓ, νοηιηι Ιαηία \ ϊτίκίο οηιϊευϊΐ, υΐ οι 3ηςοΙοδ

^υδείροΓϋ ηιοΓυοηΐ : ιιΐιριο ευιη ίΙΙί δίηιυΐ οηιηε8 ριτ-

ίβηΐ, δοΐυδ ίρδο ειιιιι ΓιΙίιιΙιυδ εΙΤυ^ΟΓΪΐ ροειιηιη ηιι.ΐ'.

ΠΙίδ ΪΙΙ3Ι3 οδΐ. ΟχΊοΓυΓη 3(1 δβποη) δοπιιοηϊδ Γει1ε3-

ιιιιΐδ. ΧαιίηιηΙ ωιίοιι άηο αηιμίϊ ίη 8οάοηια ναρετι.

ίπδΐϊ Ιιυ]υβ βχεείΐεηΐεηι νίΓΐυΐεηι Ιειηρυδ 1ιο? ροιίδδί-

ηιυιη ίηϋίοβΐ, ηυί3 βΐ ίιιςΓυοιιΙε νβδροΓα ροΓηιαιιβίΙ,

οι ηοη άβδίίιϊι. Νβηι ςυία 8θίε1)3ΐ Ιηοπιπι (|υοι1 ίηϋο

ΐί3$εοϋ3ΐιΐΓ, ίϋβο Ιιμοο ϋίνί(ί;ΐδ αβδοςαί ειιρίοπδ, νηΚΙε

βοάΊιΙυδ 6Γ3ΐ, ει ιιοςηο ϋίο ίιι.ρίείο (Ιί8εε<1οϋ»ι. Ιι>

εηΐπι 80 Ικιηοΐ ηιιϊηια ΙΊ•ι νίϋ:ι ει ν Ϊ;_•ϊ1:ιη8, ιιί ηιιΐϋ»

ίιυροιίίιηεηΐίδ ρΓχρβϋίβΐυΓ, ςυοηιϊιιυ> δϋϊΐη ϋεοΙαΓοί

τίιΐιϋοηι : υιιίη οΐ ϊδΐΐκι-ο ίρ83 ηιι.τ ρΓοΙιίϋοιιΐ ηΐ3χί•

ηιο, ηιη^ϊδ ίιιείΐαηΐ, ει η^ΟΓβπι οπρίάίΐαϋδ Πηηιηι.ιπι

οεεοη>1ιιηΙ. VI αηίαη νϊά'ιΐ, ίηί|ΐιίΐ., ί,οΐ , ίνττεχϊΐ ίη

οοονηηιη Ηίίι. ΛυιΙίιιηΙ ϋ ηηί 8(1νβιΐ38 οΐ'ηιποδ 61 δηρ-

ρ1:<•;'ΐιΐι'•., 3ε δοιίυΐο κ: εοπιιη είϊ (ΙβιιιίΐΙεηΙεδ ιιιιιΙΐ:ι

ίιιΐιιιηιβηίΐηΐε ανβΓδαιΚιΐΓ οι ΓεροΙΙυηΐ. ΥίιΙο ειιίιιι

ηιιηιηούο ]υ8!ΐΐδ ϋίο ιιοιι οχδροείανϊΐ ιΐοηοε αά 80 νβ-

ηίΓβΐιΙ, δοιΐ δίευΐ ραίιϊηιτίια, ϊ^ηοι-ηιικ (]ΐπ οδδεηΐηο-

8)1110$, 61 δϋδρ'ίΓΜηδ νί.ηίΟΓΟδ (|ΐιοδ(Ι:ιιιι εδδβ, ηπα^ϊ ρΓοο

β3α Ιίο δαΙι^Ιΐίΐΐ, ι;υία αδδοιυυΐυί ογβΙ ςιΐ:ΐδ:1αηι ρτχ-

(Ιαιη, ει ιιοη βϋοιτβπιΐ βΙ) οο <]ΐιυϋ ειΐ|ΐϊεί)ηΐ. VI αι<-

Ιΰηι υίίΐϊι, ίηςυίΐ, «ΗΓΓΛΠί ίη οί-ειίΓίϋηι ϊΙΙϊι, α αάοτα-

Ι)»ι [αάβ ιιιρπ ΐετταηι. βΓ.ιΐϊπδ ε^ίΐ ϋβο, ςηο(1 άί-

£η:ιΐ;:δ ΟδδβΙ εηηι ρποΐεΐΌΐιιιΐ'.υιιι δϋδεερίίοηε. Λιιίηι-

3(1νεηο ίΙΙίιΐδ :ιπίιιι;ι• νίπυΐεηι. Μ:ιςηυηι ϋεί Ιιοηε-

ίίείιιιη αΓϋίίΓηΙιηΐϋΓ ίιιείϋίδδβ ίη Ιιοδ νίροδ , ιιί δυδεβ-

ρΐίδ ίΙΙίδ δυυιη ρει-Πεοι-εΐ άθδί(1θΐίυιη. ίαηι ηο ϋίχοπβ,

ίρδΟδ βηςβίοδ Γυϊδδο: 80(1 Ιιοο ροιΐιΐδ Ιεοαηι Γι•ρυΐ3,

ίυδίυιη ίΙΙυιη ηοιιόΊιηι Ιιοο δεϊνϊδδο, 56(1 (|υαδί Ιιοιηί-

1169 Ι8ΜΟΙ08 ει ρΓχΙεΓβιιηΙοδ δυδαρίοιίδ, Ϊ13 βίΓεείιιιη

Γυίδδε. 2. Ει άίχΗ : Επε, άοηιΐιιχ, άϊνίτΐίΐβ ίη άοτηκικ

ρηβή νειίή, ει χηαηείε, ηΗΪε&εΐΐε, ει Ιαναίε ρεάει ιβ-

ατο$, εΐ (ΙίΙιιπιΙο [αείο ρΓοβάίοεηηιιϊ ίη ν'ιαηι νε&ΐτοηι.

δυΓΠείυηΐ Ιιχε νεΓΐ)3 3(1 (Ιβίββοηίΐβπι νίηυΐβπι ςιΐΜ

ίη ρεεΐ0Γ6]υδΐί ΙηΙβΙΐίΐΐ. Είπηίο* ηιίηιιη δι ςυίδ οΙ»-ΐιι-

ρβ$03ΐ βχίωίηηι ΙιαοιϋίΙ&Ιβιη, 30 ΓεΓνοΓειη ςυεηι ΐιι

1ΐΟδρίΐ3ΐίΐ3ΐ6 ιίοι 1ιιγ:ιΙι;ιΙ ? Ιίηο, ίΐιςυίΐ, άοίΗΪΙΐί, (ίίΐΊΊ'-

Ιϊιε ίη άοηχηηι ρηεή υειίή. Εί ίϋΟί οΌιηίηοδ νοεαΐ, 30

δείρδυηι ίΙΙοΓϋπι δοινυηι αρρβίΐα'. Αικίί^ιηυδ ηΐίειιΐβ

Ιιχο υθγ1)3, (ΙίΙεεΙίβδίιηί, ει δίιηίϋα ηοβ ηυοςιιβ ρπΕ-

δΐ3Γβ (Ιίδεβιηυδ. ΥίΓ βίοιίοδυδ, ηοϋίϋ8, Ιβιη βΐιυηϋ^ιΐδ,

Ι.ιηΙιΐδ ρβΙεΓΓβιιιίΙίίΐδ, νίβίοΓΟδ, Ιιοδρίΐοδ, ίςηοΙο;, υΐ

3ρ|ΐ3Γθύαιι(, νίΐοδ, ρΓχΙεΓΟίιηίοδ, ηίΐιίίςυβ αά Λα αΐΐί-

ιιβηΐβδ, αΌηιίηοδ ηοηιίηηΐ, οι ίικιυϊΐ : ΜβετΗΐί ίη άο-

ηιηιιι ρκετ'ι υειίή, εί ηνΐειηΐε. νεβροΓ3 εηϊπι, ίηηυίΙ,

ίη^ηιίΐ. Μοι-οηι ηιίΐιί ςβΓίΙε, ει ΙϋδδίΙυϋίιιεπι άίεί δο-

Ιϋΐιιίιιί ίη οΌηιιιιιι δβΐ'νί νοδίΓΪ άίνεηεηΐβδ. Νυηιςιιί(1

ιιι:ΐ;^ιιιιιιι νο1)Ίδ ρΓοηιίΙΐο ? Εαναιβ ρεάε» νε$ίτο* ίΙίιιοΓΟ

1οη§ο Γ.Ίΐί£3ΐθδ, εί άίίνεηΐο ρει-αειϊι ίιι ν'ιαηι υειίταιη.

Ηβηε ςΓ3ΐΐ3ηι (1οη3ΐε ιηίΐιί, ει ρειίιίυηοιη πιβιιιι ιιβ

Γΐ'υ>1ιειιιίιιί. Ει άΐχετηηί, ιηηιιΐϊ, Μϊηχηιε, $εά ίη ρΐα-

ίοα ηιαιιΜηιιιζ. Ειίαιη ροδί Ι3ΐιΐ3ΐη εχηοΓΐ3ΐίοηοηι

ςηβπι ΓεεεΓβΙ, ευηι νίιΐϊι εοδ τεηυβΓο, ιιοη υυΐοΓρηίι,

ηο(|ΐιο ;ιΙ> ίιΐδΙίΐυιο δυο άοδίίΐΐΐ, ηεηιιβ Γεοϊΐ υιί ιιοδ

ίιιίοπίπιιι Γαείιηυδ : ςιιί δί ςυβηαΌ βϋςυοιη Ιιογ-

Ιαιί (ΙίςηβιηυΓ, εί ροδίοη ν'κίειιιυδ ρ:ιπιιιιροι- <Ιι•ΐην

εΐαηίοιη εί Γβηυεηίβηι, δίαΙΊιιι ιΐβδίδΐϊιηυδ : ίϋ ηιιιιϋ

θυηΐίιι§(1, (]ΐιί3 οίΐΓ3 άεδίϋεηιιπι ει ΓεΓνοΓειτι Ιιοο

;ι^Ίιπιΐδ, εί ιικιχίιηο ηυΪ3 ρυΐιιιιιιιβ δυΠϊοοΓβ βχειίδΐΐϊο-

ηοιιι, δί (ΙίεβΓβ ροδδίπιυδ Γβείδδβ ηοβ οΓΙίείιυιι ηοδίΓυηι.

3. Ουίϋ 3ί$, οΠίείυιη Ιο ιιιυιιι Γεεί$80 ? ΑηιίδίδΙί ίη

νοηβΐίοηε ρΓ;.'.<ί3πι; »Ιιβπ•:ι&ιϊ 3 ιΙι683ιιιό: οι ΐυοΓυηείιιι

θδοΓΓιείο?ΤυηοΐυοΓυηεΐυδβδδθδ οΓΠοίο, δί ηοη 3θ]οείδ-

268 6 ιικιηϊΐιυδ Ιΐιεδαυηιιη,δί ηοη ρΓχίοτίδίεδ Ίη τοιι.ι-

ιίοηορΓχιΙβηι, δί ηοηροΓίυηοίοπβ οι νοΗιο ΐεηιΐδ Ι3ΐι-

Ιιιιη Ιιοδρίΐ3ΐίΐ3ΐειη ϊηϋίεΐδδεδ. Αι ηοη ]ιΐδΐιΐ5 Ηΐβιίο:
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βοιΐ ςιιίϋ? νΗίουβΙοοΙιιοίηηΐεδδυίδρΓοείουδ, εΓιη ρΐ»-

ΐθί ηίΛηβΓβ νυΐεηίεβ. Ηοε οιιίεηι Γ;ιείε1)3ηΐ αη^βΐί, \ϊγ-

ιπιβπφδΐί ραΐαηι ΓαοοΓο νοίβηΐεβ, οι ηοδοηιηεδ άοεει-β

ςυαηΐ.ι ο]αβ ΓυβηΊ 1ιοδρίΐ3ϋΐ38. Ροβίβο βαΐεπι ηοη ].ιηι

νει-ϋίδεοηίβηΐυβεδίεχηοΓΟι-ί, βοά βι νϊηι Γαοϊι. Ργο-

ρΐβΓβΛ βι ϋηπδΐυδ (1ίεο1)»ΐ : ΜοΙεηύ ταρϊηηΐ τεαηηηι εω-

Ιοηιτη [ΜαΐΐΗ. 11. 12). υ&ί οηϊηι δρίπΐιιαίβ οΙΓυΙδΟΓίΙ

ΙπΓπιιη, Ιβπφβδίίνβ (υεπί νίοΐεηΐίβ, ει Ιαικίαίιϋϊδ εο-

ηεϋο. 5. Ει εοηψεΙΙβοαΐ, ίιιςιιίΐ, «οι. Μίπϊ αυίειη νΜε-

ΐϋΓ ει ϊηνΐιοδ εοβ 3ΐΐι•3ΐιβι•ε. ϋείικίε υηί νίάεπιηΐ ]ιι-

βΐιιηι ΐΐα ΓεΓνεηΐεπι, ηοΐεηΐεηιηιιε ϋβδϊδίοΓο, ηίδί. νοίΐ

Γοηιροδ ΠβΓεί, ϋεεΙΊηανεηιηΙ, ίιΐφΐίΐ, αά βιιηι, ει »»ι-

ΐΓαιεηιηί χη άοιχιχιηχ ε}ηι. Ει (εε'α εχι εοηνίνίχιηχ, εΐ εοχίΐ

ίη[ετη>εηΐαΐοι, ει εοηχεάετηιχΐ, 4. αηΐεαιχαηι χτεηΐ εχχοχ-

ΐχχιχχ. νΐϋΐδίΐ βι Ιιι'ε ηοη ϊιι δυιιιρίποδ» ιηειίδ:) Ιιοβρίιη-

Ιϊΐηίειη οδίεηϋί, εοιΐ ροϋϋδ ϊη 1ί1)βΓ«1ϊΐ3ΐε ηιεηΐίδ ?

Νβηι δίΛΐίηι οι εοδ ίηιΐιιοει-β ροΐιιϊΐ ϊη άοηιιιηι ειιηιη,

ιιιιΙΙιπμ Ιιοδρίΐβΐϊΐαΐίβ οΓίϊείυιη ρι-χίεπηίδίΐ. Ει ίρββ

π,υίϋειη ϊη ηιίηίδίεηο οοευραΐιι$ 8Γ3Ι, εΐ είβοδ ηρρο-

δυϊι, ει οπιιιοιη ηοηοΓεηι ευΐΐυιηφίβ ίιηρεικίίι Ιιοβρί-

ίΐηιΐδ, Ιιοηιϊηβδ εοδ ει νίηιοΓβδ φίοδίΐηιη 088β ριιΐαη°.

ΥίΗ αχχίεηχ εηχίαΐ'ΐί 8οάοιηϊ1ιν είιεΗΐηάεάεηιηΙ άοιηιιιη

α )ΐινεηε χι$αιχε αά «εηεηχ, οιηη'ια ρορχιίκ» νιηχιΐ, ?'>. ε ι

ενοεανετηηΐ ί,οί, εΐ άϊχεηιηΐ ει : Ιΐίιχ «ιιιιί νϊη, φιί ιηηΐ

χηατεαί αά Ιε ηοαε? Εάαε εο$ αά ηοι, ιιί εοεαιηιΐΒ εηιιι

ει$. Νε ροΓΓιιποΐοΓΪβ Ιηηδεαηιυδ ψι ι• ϋίεΐβ δΐιηΐ , εα-

ιίίϋίηιί, ει ιιοη δοΐιιηι ίβΐυπιιη νϊϋεαιτιιΐδ ίπβηηίηηι

ηιιΐΐ» νεηία (ϋ^η.ιηιίαηι ; δε(1 εΐ εθ£ίιβπιιΐδ, φιοηιοιίο

]ΐι$1υδ ίη ιηο(Ιίΐ) ΐκιη Ιπιειιΐοηιαπιηι 1)κ5ΐί:ιπιιη ΙιαΙή-

Ιβιΐδ, ϊ(3 εχεεΙΙεηΐί νίιΐιιΐβ Γιιΐδεηΐ, ψιοιηοιίο Γογγο ρο-

Ιυεπί ίηίι|ΐιίΐ:ιΐΐΊΐι εοηιηι, ψιοιηοϋο ηοη Γιιςεηΐ εο-

πιιιι είνίΐαΐβιη, φΐοηιηάΌ είδ Ιοηιιί ροΐιιεπί.ΟιιοηιοιΙο,

εβο (Ικ.ιιιι. Ι'ηίνεΓδί Οιιηιϊηιΐδ ρΓχνίϋεηδ ί>ΐιιροηι1ηιη

ίΙΙοπιηι ιιοφιίΐίαπι, άίδρεηδανίΐ, υΐ ]ιι.-ΐιΐδ 60 Ιοε'ι άΌ-

ιη'κ'ίΐίιιιη Ιι.ιΙκ'πη , ϊιι δίειιΐ ορίίιηιΐδ ηιε(1ίειΐδ ηιοτοοδ

εοΐ'ΐιηι ειτιεικίαι-εΐ. Ύεηιηι νί<Ιεηβ 86 οιι.ί βυ3 ηίΐιίί

ρΓοϋεεΓε, ει ϊΐΐοβ ηυΐίαιη νεΙΙβ ηιειίεΐιηι βιΐδεΐρβΓβ,

ηοη ρΓοριβΓεη α πιγλ (Ιοδίίιίι. ΙΙαοεί εηίιη Ιιηηε ηιο-

γοπι ηιε(Γιευ$ : ςπηηινίδ νίϋεαΐ ιηοΓϋΟδ ε88β βΓβνΊοΓοβ

ηππιη υΐ 3Γ16 ειιππ ροδδϊηι, ηοη οηιίΐιίι Ιηιηεη οΓΓι-

ομιιπ κυαπι, πι, &ί ΓοΠβ ροδϋϊι χςηιιη νι•1 Ιοη^ο Ιοηι-

Ρογο Γβρ»Γ»Γε, ρΓΧδΟηΐίαπι 3Γΐϊδ οϋίοικίιιΐ : ςιιοά δι ηϊ-

Ιιϊΐ ηπιρίίιΐδ ρΓοϋείηΐ, ϋαϋεαΐ εχευδ.ιΐίοηβηι !ΐι;ι]οπΊη,

60 1)110(1 ΙΙΐΙΐίΙ |1Γ.ΐΊι!ΓΙ]]Ϊ5ι'ΓΙΙ φ10(1 3(1 δε ρΟΓίϊηΟΓΟί.

Εχιεεταηάα ΒοάοηύΙατιιηιηεηιύίχα. — ΙΛίβηεεί Ιιίε

ΓιιεΙιιιη εδί. .ΙιΐΜΐΐδ πιϊηι Ιιίε ηιιί νενί,ηΐιηΐιιι• ϊιι ιηειΐ»»

ΜΙοππη, ει'ιηιιι δίε ηι.ιηδίΐ μιείιΐδ, ηιυΐΐηηΐφΐε ρΐιίίοδο-

ρΙιΊηηι εχ1ιίΙ)ΐιϊι : ΠΙϊ ηιιΐΐ'ΐη ρΓοριεΓεα οιιιηί νοηίη

«ίΐιηΐ (Ιοδίίΐηΐί, ηιιοά ιιοη ίηΐιιιιι 3 ηΐίΐΐίιιπ ηοη εεδ53-

πηΐ, δβά ει Γηηςϊδ οηηι ηιιχεήηΐ. Υίάε εηίηη : Ογϊμμ•

άεάεηιηΐ, ϊηςιιίΐ, άοηιηιη α ]ηι•εηε ιι&φιε αά κηειη,

οιιιηΐί ραρηία! ίίιΐικ/. 5ιιηιηΐ3 ηιαΙΊΓιχ εοη^ρΊτανίο, τε-

κβιηειίδ πϊβΙο 3^εηϋί δΐυϋϊυηι, ίηειΐ3ΓΓ3ΐ)ίΙϊδ ρει-νοι•-

<>ΗαΐΪ8 ιη»^ηϊΙιιι1π, εοηηΐυδ ηιιΙΙη νεηί.ι ί'^ηϋδ. Α )«-

ΐι•ηο , ίικρι'ιΐ, ηιφιε αά (εηειη. Νοη δοΙη.Ίί • ίιιιμιίΐ ,

]ιινεηΐυδ Ιιχε ιιι.ηΐη ϊιΐ(]ΐιϊΐ'ε1>:ιΐ : 80(1 ει ρι-ονεείχ χία-

ΙΪ3 νίή 3(1(!ΐ:ιιιΐ , εΐ οιηηίδ ρορπίιΐδ ϊίπιιιΙ. Νεφιε

«ΓΜΐιεδεεοηηΐ Ι3ηι ΐυτρε, Ιαηιηιιε ίπιριηΐεηδ Πβ^ίιϊιιηι,

ποςαε ίη$οιιιηεηι οειιΐιιηι οοβϊΐηΐιηηΐ , ηε(|υε ]ιΐ5ΐπιη

ΓενεΓευ,ιηΙυΓ, ηεςιιβ ϋί α,ιιοδ ΙιοδρΊΐεδ 3Γΐ)ϊΐΓηη3ηΐιΐρ ,

ηιιίςυε :ιρικΙ ]ιΐί1υηι (ΙίνοΠίΜ-αηΐ Ιΐ0δρϊ(3ΐίΐηΙε ίηίΐ-

βηεηι , ρ3ΓεεΙ>3ηΐ : βεά 3ΐ)β;]ΐΐ6 Γϋ1)0Γβ, ει ηιιάο , υΐ

3ίιιηΐ , ε.Ίρϊΐε, ΠυίάΊηΐδ δυχ νειίκι αΊεεηΐεδ, βεεεδδβ-

πιηΐ, ει νοεηιο ]ιΐδΐο, (ϋχεηιηΐ ει : ϋί)Ί »νηΐ «Η ^ιιί

ίη(/τε$$ϊ ίκηί αά νο$ ? Εάηε εοι , ιιί εοαηοιεαηιια «ο«.

Γπιρίιτ Ιιιιηε εοηιηι ίΙΓιεϊΐιιιη εοη:ιΐιιηι , ει ίηαρϊαηι

ρεΓνβΓϊΊΐβίεπι , ορΐηοΓ ]υδΐιιηι οδςοο αά νεδρεΓ3ΐη

8ε(1ί$8ε, ηΐ ηβ βϊηεΓεΙ νϊαίοι-εδ Ί^ηΒΓΟδ ϊηεί(1εΓβ ϊη ΐΐ-

Ιοπιηι ΐ3φΐεο8. Ει ]ηδ1ηδ ηυ'κίεπι οηηι Ιιο8ρίΐ3ΐϊΐ3ΐβ ει

η)ηςπ3 ρικίίί-ίιϊίΐ ηηηε φΐο^ηο 3(]ΐΜΐ)ΐπΐ(]ίΙί?οηΐίπηι, ιιί

οηιηεδ ρΓΧίεΓβυηΐβδ δυδείρεΓεί, ηυΐΐυδηιιε ειιηι Ιηΐε-

τεί, Ηεεί εοβ Ιυηε ηοη βη^είοδ , βεά ΙιοιιιΊηο» εδδβ

ριιΐηιτί. Ιηιρϋ βυΐεηι ϊΐΐΐ ρΓχιεΓίΐπβπι ςυοά ηϊΗϋ ΐαΐβ

38003111, φΙ3ΐθ ]»8ΐϋδ ϊΙΙο, 83 δοΐϋίτι ροΓρείΓβΓε δΐΐΐ-

•Ιεΐκιηΐ , ηπχ ηεηιιίΐϊπηι οηιηοηι Ιοηρο ϊηΙΟΓϊβΙΙο 8ΐι-

ρεΓΛΓεηΐ. ΡΓορίεΓ Ιιοο θγ§ο ίη ρΐαΐεβ νοίοΐοηΐ ηιηηε-

Γβ, υΐ (ΐ3Γοηΐ ]αδΐο οεεβδίοηεηι άοεΐ3Γ3η(ϋ Ιιοδρ'ιΐβΐί-

Ιηίοηι 8Γ§3 ϊρδοδ δυηηι, οΐ ηιοηδίΓβΓεηΐ ει ι•είρδ3 ηιωηι

(Ιί«ηο δυρρϋεϋδ ίΙΙί ρΙεείβΓεηίαΓ ηυί ίη Ιαηι δΐυρβηϋ»

Π3@ΪΙΪ3 ρηΐΓΐιιηροΓοηΐ.

Ί. δεά νϊύε3ηιυδ ϋε εχίεΓΟ ϊη^επίεπι ]ιΐδΐϊ νϊιϊ

\ ίιΐπίοιιι. 6. Λ';/ι•ίίίΚ5, ΐιιΐ[ΐιΐι , αά εοι αά ναΐιΊ•ηΙιιιη ,

;η»ιιοιη ηαϊάεηι εΐανείΐ ρο$1 $ε, άίχϊίψιε αά «ο«. Ύίϋο

ί]11θηΐΟ(]θ ΙΪΙΙ101 ]Π511Ι5, εΐ [ΓΟΙΙΐίΙ ρι•ο ΙιοδρίΙιιιιι δβειι-

πΐ3ΐβ. Νεπ,υο εηίιη Ιηηίαηι ρηιιβηι είβυδίι ροδί δε,

βεά δείεηδ εοηιηι ΊηδΛηίηηι οι βυίίβείβηι, ει δϋβρίεβιΐδ

βΟΓϋηι ΐοηιβΓί13ΐεηι, α'είηα'ο ίηςυίΐ αά εοδ : Νεαιια-

αιιαηχ, [ιαίΓεε. Ο ^1Τ8•.ϊ \ϊγϊ Ιο1θΓ3ηΓΐ3ηι ! ο ΐη^εηΐεηι

ηυηιίΙΊΐηίοηι ! Ηχο νεΓ» ν'ΐΓΐιΐδ 651, ίΐα ιηβηδίιείο 31-

Ιοςιιί (3ΐεδ ηοηιίηεβ. Ναΐΐη» εη'ιπι Χ8Γ,ιηι νοίβηδ οιι-

ΓηΓβ, ει ΐηδηηίεηΐεηι είδΓιρΓε, εοηι ίΓηειιηάίβ ει ηιι-

δΙεπΟΙο Ιιοο Γβε'ιΙ. Ει 3ηίηΐ3ΐ1νεΓΐ8 ςυοηιοάο εοδ, φιί

Ιαηι 3ΐ)8ϋΓα'3 ρβίΓβΓβ νοίεηαηΐ, Γγ31γ63 νοοβΐ, «ι ει

βΟΓϋηι εοηδεϊεηΐίβδ ΐβη^βΓεΙ, εΐ βηεΓβποΠη^ίΐϊο ΊΙΙοβ

3ΐκΙιιοεΓθΙ. Νεηααηααιη, ίηφίίΐ, {ταΐτει; ηοΗΐίΙηίαηβ

ααετε. ΝίΗϋ Ιβίο εο^ΐΐεϋδ , ηε βαΊηίΐΐΒΐίδ Ιβηι ρηνο

δοείϋδ ίη πιεηΐεηι νεβίπιηι, ηβ ηΒΐυΓβηι ίρβηιη Ιγ3(1ιι-

εβΓίδ, ηε ίΐϋοίΐοδ εχοο§Ίΐοΐίδ οοίΐοδ : δθ(1 δι νηΐιιοπίϊβ

ϊηδηη'ιχ νοδίΓΧ ΓαΓΟΓειη ιΙεηιιιΙεεΓε , ε^ο ςηίάιίαηι

ρΓχοο1)ο, ςηο ί1α(;ίΐϊαπΐ νοδίπιηι Ιονίυδ 1Ϊ31. 8• 8««Ι

ιηϊ/ιϊ άιχκ (ϋ»<Β, αιια ν'ιτοΒ ηοη εοαηονεταηΐ. ΑοΊιυε, ίη-

ηυ'ιΐ, ίηβχρεπχ δυηΐ ηηρίίβΓίδ εοη^ΓΟδδΐΐδ, ίιιΐ3εΐίϊ

βυηΐ, ίιινεηεβ βηηι, ει οαΐκιο Ίη ΠοΓε χΐβΐίδ : εαβοηι-

ιιίυυδ οχροδίΐ38 άο, εΐ ηΐΪΓπίηί είδ δίειιΐ νουίδ ρΐβοοί.

ΛεεερΓίδ ίΙΠδ , ίηςηίΙ, οχρίβίο νεδίΓβηι ίη είδ ΙίΙ)ί(1Ί-

ηβπι , βΐ ίηάηΐβοΐβ νεδίτχ πιβΙχ εοηειιρΊδοεηΐ'ιχ :

ΤαηΙιιηχ ίη ήτο» ϊΙΙο$ ηϊΐιΐΐ [εεεήιϊ* νύηηιιιη, ρτορίετεα

ηιιοά ίηΐτανετιιηΐ »ηο Ιεεία Ιίαηοτιιηι ηιεοηαη. Οοοιιίαπι.

ίηηηίι, οοεβί εοδ οι ίηάυχ'ι δϋΐ) Ιεείπηι ηιεοιη, ηΐ ηβ

ιηιηί 3(ΐ8θπηΛΐϋΓ ίηίςηίΐβδ ίη εοβ ραίπιΐη, οι ββο οίε

βυείοΓ δ'ιιη οοηΐιιηιείίχ, ΐάείΓεο ρΓΟ είδ (1ιΐ3δ ηιεβδ <ι-

1Ϊ38 ύο, οι ΊΙΙΊ 3 ηιβηίουδ νβδίπβ ΙϊοβΓΟηίατ. Οαηη13

)ϋδΐί νίΓΐιΐδ ? οηιηοηι νίιΊυΙβηι ηοδρίΐϊϋΐηΐίδ δΐιροΓΛ-

νίΙ. ΟιιίιΙ εηίιη ηυίδ ]ιΐδ1ί Ιιυϊυβ οβηί^ιιίΐβΐβ δ«1 (1ί-

βηιιιη ρΓΟίηΙειΊι, φΐί ηβφΐε Γι1ία1)ϋδ ρβΓΟβΓβ νοίιιίΐ ,

ιιΐβχΙΓιοεΓείΙιοδρίΓΐϋϋδ ΙιοηοΓβπ), εΐ ΙίοεπίΓβΙ βοβ :»

ρβΓνβΓδίΐ3ΐε δθ(1οπιίΐ3Γπηι ? Ει Πΐβ φΐίαΌηι ΠΙίΒδδαηϊ

ρΓΟδΓιΙϋίΐ, ηΐ ηοδρΐΐβδ τΊβίΟΓβδ (ίΐεΓϋηι εηίιη οαϋεπι
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αντιτείνοντας και είς τήν πλατείαν καταλΰσαι βουλομέ

νους (τούτο δέ έποίουν οί άγγελοι, έπ\ πλέον έκκαλύψαι

τήν άρετήν βουλεμένοι τοΰ δικαίου, καΐ παιδεΰσαι πάν-

τας ημάς, δση αύτοΰ ή φιλοξενία), λοιπδν αύτδς ούκ Ετι

ανέχεται δια λόγων τήν παράκλησιν ποιεϊσθαι, άλλα καΐ

βίαν έπιτίθησι. Δια τούτο χαΧ δ Χρίστος έλεγε• Βιασταϊ

όρπάζουσι την βασιλεία* τών ουρανών. "Ενθα γαρ

αν πνευματικόν πρόκειται κέρδος, εύκαιρος ή ανάγκη

καΐ ή βία επαινετή. ΚαΙ χατεβιάζετο, φησιν, αυτούς.

ΈμοΙ δοκεϊ κα\ άκοντα; αυτούς έλκειν. Είτα επειδή εΐδον

τδν δίκαιον Ιργον τούτο τιθέμενον, κα\ ού πρότερον άφ-

ιστάμενον, ει μή τδ σπουδαζόμενον αύτφ εις έργον άγά-

γοι, Έξέκλιναν, φησ\, αρύς αύτδν, καΐ είσήΛθον είς

τδν οίκο*• αύιοΰ. ΚαΙ έποίησεν αύτοΊς [439] πότον,

χαϊ άζύμυυς έπεψεν αύτο'ς, χαΐ έφαγαν πρύ τον

χοιμηθηναι. Είδες κα\ ενταύθα ούκ έν τή πολυτέλεια

της τραπέζης τήν φιλοξενίαν έπιδεικνυμένην, άλλάέν τϊ)

δαψιλεία της γνώμης; Επειδή γάρ ίσχυσεν αυτούς είσ-

αγαγεϊν είς τον οίκον αυτού, ευθέως τά της φιλοξενίας

έπεδείκνυτο. Και εκείνος μέν πρδς τήν θεραπείαν αυτών

παρεσκευάζετο, καΐ τά τής εστιάσεως παρείχε, και πά-

σαν έπεδείκνυτο τιμήν κα\ θεραπείαν πρδς τους παρα-

γενομένους, ανθρώπους αυτούς τινας όδίτας είναι νο-

μίζων. Οι δέ άνδρες της πόλεως οΐ Σοδομϊται περί-

εκύκλωσαν την οΐκίαν άπύ νεανίσκου έως πρεσβυ

τέρου, πάς ό Λαός άμα, χαϊ έξεκαλοϋντο τον Λώτ,

χαϊ έλεγαν προς αυτόν Πού είσιν οΐ άνδρες οΐ είσ-

ελθόντες πρδς σέ την νύκτα; Έξάγαγε αυτούς

προς ημάς, Ινα συγγενώμεθα αύτοΐς. Μή απλώς πα-

ραδράμωμεν, άγαπητο\, τά είρημένα, μηδέ μόνον τού

των Γδωμεν τήν μανίαν τήν πάσης συγγνώμης άπεστε-

ρημένην άλλ' έννοήσωμεν , πώς 6 δίκαιος έν μέσω

τοιούτων θηρίων ούτως αλλόκοτων οίκων, ούτω διέλαμψε

και τοσαύτη; αρετής ύπερβολήν έπεδείξατο, πώς ένεγκεϊν

ήδυνήθη τήν άνομίαν αυτών, πώς ούκ έφυγε τήν αυτόθι

οίκησιν, πώς τής πρδς αυτούς διαλέξεως ήνείχετο. Πώς,

έγώλέγω. Προειδώς ότών δλων Δεσπότης τήν ύπερβάλ-

λουσαν αυτών πονηρίαν, ψκονόμησε τδν δίκαιον τούτον

αυτόθι κατοικήσαι, ίνα καθάπερ Ιατρδς άριστος τώνά£-

(Ιωστημάτϋ)ν αυτών περιγενέσΟαι δυνηθή. Άλλ' δρών

αυτούς ανίατα νοσοΰντας, και μηδεμίαν θεραπείαν έπι-

ίέξασθαι βουλομένους, ουδέ ούτως αφίσταται. Τοιούτον

γάρ δ ιατρός• καν Γδη τά πάθη νικώντα τήν τέχνην, ού

παύεται τά παρ' εαυτού πληρών, ίνα, άν μέν τφ χρόνω

άνακτήσασθαι » δυνηθή τδν κάμνοντα, δείξη τήν περιου-

σίαν τής τέχνης• ε[ δέ μηδέν πλέον άνύει, ίχη τήν με-

γίστην άπολογίαν, δτι ουδέν τών προσηκόντων είς αύτδν

«αρέλιπεν 8 δή και ενταύθα γεγένηται. Ό μέν γάρ δί

καιος ούτος κα\ τούτων έν μέσω αναστρεφόμενος, και

ούτως έμενε δίκαιος πολλήν τήν φιλοσοφίαν έχδεικνύ-

μενος• εκείνοι δέ κα\ διά τούτο ήσαν πάσης συγγνώμης

άπεστερημένοι, δτι ού μόνον ούκ έληξαν τής κακίας,

άλλα χαΧ μάλλον αυτήν επέτειναν. "Ορα γάρ• Περιεχύ-

χ.Ιωσαν, <ρτ\3\,τήνοΙχίαν άπύ νιανίσχον έως πρεσού-

του, ό Λαός άμα. Μεγίστη τής πονηρίας ή συμφωνία,

πολλή τής κακίας ή φορά, άφατος τής παρανομίας ή

υπερβολή, άσύγγνωστος ή έπιχείρησις. Άπύ νεανί

σκου, φησιν, ίως πρεσβύτου. Ού μόνον ή νεότης, φη-

σ\ν, ήν ή τά παράνομα ταύτα επιζητούσα, άλλα κα\ οι

πρεσβύται τήν ήλικίαν, κα\ πάς ό λαδς άμα. ΚαΙ ούτε

τήν τόλμαν τήν αναιδή κα\ άναίσχυντον ταύτην ήδούντο,

ούτε τδν άκοίμητον όφθαλμδν είς έννοιαν ελάμβαναν, ούτε

■ 8»νΗ. βΐ ψΐ'ΊΙιιπι Πΐβ5. τώ χρόνψ περιγε'νηται, άνοιχτήσα-

σβαι, 61ο. Ει μϊΐιΐο ροϋΐ ϋϋΌόι »ΙΙ<ΐυοΙ ϋί80πιηίιΐ3 ραΓνί πιο-

ηιι•ιιΐί οχΐιϋιι ιιΐ. _

Ρατβοι.. α κ. 1>ΐν.

τδν δίκαιον ήσχύνοντο, ούτε τών ξένων νομιζομίνων χα\

ίτΛ τήν τού δικαίου φιλοξενίαν αυτόθι καταλυσάντων

έφείδοντο , άλλ' άπηρυθριασμένως και γυμνή, ώς εΐ-

πείν, τή κεφαλή τά τής άσελγείας εκείνα βήματα λέ

γοντες [410] προσίασι, χα\ καλέσαντες τδν δίκαιον, έλε-

γον πρδς αυτόν• Ποΰ είσιν οΐ άνδρες οΐ εΙχτεΛβόντες

πρύς υμάς ; Έζάγαγε αυτούς, Ινα συγγενώμεθα αύ-

τοΤς. Διά ταύτην αυτών οίμαι τήν έπιχείρησιν, κα\ τήν

παράνομον πονηρίαν, χα\ τδν δίκαιον μέχρι τής εσπέ

ρας παρακαθήσθαι, ώστε μηδεν\ συγχωρήσαι τών όδι-

τών άγνοούντι περιπεσείν ταϊς εκείνων πάγαις. Κα\ ό

μέν δίκαιος μετά τής φιλοξενίας, κα\ τής σωφροσύνης

τής οικείας έπιδεικνύμενος τήν ύπερβολήν , ταύτην

έποιείτο τήν σπουδήν ώστε πάντας τους παροδεύοντας

ύποδέχεσθαι, χα\ μηδείς αύτδν λάθοι, ει χαϊ τέως ούκ

αγγέλους, άλλ' ανθρώπους εΐναι ένόμιζεν. Οί δέ παρά

νομοι εκείνοι μετά τοΰ μηδέν τοιούτον έπιδείκνυσθαι οίον

δ δίκαιος, τά πάιαν κακίαν άποκρύπτοντα μόνα τολμάν

έπετήδευον. Διά τούτο ούν είς τήν πλατεϊαν έβούλοντο

καταλϋσαι, ίνα παράσχωσι τω διχαΐφ άφορμήν έπιδείξα-

οθαι τήν περ\ αυτούς φιλοξενίαν, κα\ δείξωσιν αύτψ διά

τών έργων ώς άξίαν μέλλουσιν ύφίστασθαιτήντιμωρίαν,

ούτω τήν παρανομίαν μεθ' υπερβολής έπιδεικνύμενοι.

δ1. Άλλ' Γδωμεν λοιπδν τού δικαίου τής αρετής τδ

μέγεθος. ΈξεΛθών, φησ\, Λρύς• αυτούς πρύς τύπρύΟν-

ρον, τή*• μέν θύραν προσέφξεν,εΤπε δέπρος αυτούς.

"Ορα πώς δέδοικεν δ δίκαιος χα\ τρέμει υπέρ τής τών

ξένων ασφαλείας. Ουδέ γάρ απλώς τήν θΰραν προσ-

έψξεν οπίσω αυτού, άλλ' είδώς αυτών τήν μανίαν κα\

τδ τολμηρδν, χχ\ ύφορώμενος αυτών τήν προπέτειαν,

εΐτά φησι πρδς αυτούς • Μηδαμώς, άδελ<ροί. "Ω τής τοΰ

δικαίου μακροθυμίας, ω ταπεινοφροσύνης υπερβολή.

Τούτο αληθώς αρετή, τδ μετ' επιεικείας τοις τοιούτοις

προσφέρεσθαι. Ούδε'ις γάρ τδν νοσούντα θεραπεύσαι

βουλόμενος, χαϊ τδν μαινόμενον σωφρόνισα•., μετά θυμού

χα\ αϋστηρίας τούτο ποεί. Σκόπει γάρ, πώς τους τά

τοιαύτα παρανομείν βουλομένους αδελφούς καλεί , έν-

τρέψαι αυτούς βουλόμενος, και καθικέσθαι αυτών τής

συνειδήσεως, καΐ άποστήσαι αυτούς τής επιχειρήσεως

τής μιαράς. Μηδαμως, φησΙν, αδελφοί • μη πονηρεύ-

σησθε. Μηδέν, φησΙ, τοιούτον λογίσησθε, μή τήν πονη-

ράν ταύτην πράξιν έννοήσητε , μηδέ τήν φύσιν αυτήν

παραδειγματίσητε, μηδέ άθέσμους έπινοήσητε μίξεις •

άλλ' εί χιχ\ βούλεσΟε τής μανίας υμών τδν οίστρον πα-

ραμυθήσασθαι, έγώ τούτο παρέξω , ώστε κουφότερον

υμών γενέσθαι τδ τόλμημα. ΕΙσίμοι δύο θυγατέρες, αϊ

ούκ έγνωσαν άνδρας. "Ετι, φησΊν, άπειροι είσι γα-

μικής συνουσίας , ανέπαφοι τυγχάνουσιν, έν αύτ?) τή

ακμή τής ηλικίας είσΙ, λάμπουσαι τη ώρα" ταύτας πάσιν

έκδοτους δίδωμι, και χρασθε αύταίς ώς αρέσκει ύμίν.

Λαβόντες αύτάς, φησι, πληρώσατε υμών είς αύτάς τήν

άσέλγειαν, καΥ έμφορήθητε τής επιθυμίας υμών τής *ο-

νηράς. Μόνον είς τους άνδρας τούτους μηδέν χοιή-

σητε άδικον, οδ εϊνεκεν εΙσηΛθον ύπύ την σχέπην

τών δοκών μου. Επειδή έβιασάμην, φησΙν, αυτούς, και

είσήγαγον ϋπδ τάς δοκούς μου, ίνα μή έμο\ επιγραφή ή

είς αυτούς γινομένη παρανομία , καΐ έγώ αύτοϊς αίτιος

τής ύβρεως ταύτης γένωμαι, διά τούτο υπέρ αυτών

τάς δύο μου θυγατέρας δίδωμι, ώστε τούτους έλευθερώσαι

τών υμετέρων χειρών. Πόση τού δικαίου ήάρετή; πάσαν

άρετήν φιλοξενίας ένίκησε. Τί γάρ άν τις είποι κατ'

άξίαν τής τού δικαίου τούτου φιλοφροσύνης, δς ουδέ τών

θυγατέρων φείσασθαι ήνέσχετο, Ινα τήν είς τους ξένους

τιμήν έπιδείξηται, χαϊ ελευθέρωση τής παρανομίας τίιν

2
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Χοδομιτών ; [441] Κ.α\ ούτος μέν χοΛ τάς θυγατέρας τάς

έαυτοΰ έχδίοωσιν, ίνα τους ξένους, τους όδίτας ( πάλιν

γάρ τά αυτά λέγω), τους μηδαμόθεν αύτώ γνωρίμους

έξαρπάση της τών παρανόμων ύβρεως * ημείς δε όρών-

τες πολλάκις τους αδελφούς τους ημετέρους εις αύτδ

*ής ασεβείας το βάραθρον, καί σχεδόν ειπείν, ύπδ την

φάρυγγα τοϋ διαβόλου γινόμενους, ουδέ λόγου μετα-

δοϋναι άνεχόμεθα , ουδέ συμβουλεΰσαι , κα'ι την δια

*τών λίγων πα,ραίνεσιν είσενεγκείν, χαϊ έξαρπάσαι της

κακίας, και πρδς την άρετήν χειραγωγήσαι. Ποίαν οδν

σ,χοίημεν άπολογίαν, τοϋ μέν δικαίου μηδέ τών θυγατέ

ρων φεισαμένου διά την εις τους ξένους κηδεμονίαν •

ημών 2ε οϋτως ανηλεώς περ\ τους ημετέρους διακειμέ

νων, κα\ πολλάκις τέ ψυχρά εκείνα και άΧογΙας γέμοντα

βήματα προϊεμένων ; Τ£ γάρ κοινόν Ιχω, φησ\, προς

αυτόν ; ουδέν μοι μέλει, ουδέν πράγμα έχω μετ' αύτοϋ.

ΤΙ λέγεις, άνθρωπε ; Ουδέν κοινδν έχεις πρδς αυτόν ;

Αδελφός σού έστι, τής αυτής σο\ μετέχει φύσεως, ύπδ

τον αυτόν έστε Δεσπότην, πολλάκις δε κα'ι της αυτής

μετέχετε τραπέζης, της πνευματικής λέγω κα\ φρικτής,

χα\ λέγεις, Ουδέν κοινδν Εχω πρδς αϋτδν, κα\ ανηλεώς

παρατρέχεις, καί ούχ όρέγεις χείρα κειμένω ; Κα\

Ίουδαίοις μέν ό νόμος προσέταττε, μηδέ τών έχθρων τά

υποζύγια παροράν πεπτωκότα • σϋ δέ τδν άδελφδν ύπδ

τοϋ διαβόλου πολλάκις τετρωμένον ν.α\ κείμενον ορών,

•ύκ έπ\ τής γής, άλλ' εις τδ της αμαρτίας βάραθρον,

*ϋκ ανασπάς διά τής παραινέσεως , ουδέ νουθεσίαν

εισάγεις τήν παρά σαυτοϋ, ουδέ σπουδάζεις κα\ έτερους,

ιΕ οΤόν τε, είς συμμαχίαν λαβείν, ίνα τής φάρυγγος τοϋ

θηρίου τδ μέλος τδ σδν έλευθε ρώσαι δυνηθής, καί πρδς τήν

οίκείαν έπαναγαγεϊν εύγένειαν, ίνα καί αϋτδς, εΓ ποτέ

περι-έσης, 3 μή γένοιτο, τοις δικτύοις τοϋ πονηρού

δαίμονος εκείνου, δυνηθί,ς έχειν τους άμϋναι δυναμέ

νους, κα\ έλευθερώσαι τών τοϋ διαβόλου χειρών; Ούτω

καί Παύλος διεγείραι βουλόμενος Γαλατάς είς τήν τών

οικείων μελών πρόνοιαν, φησί • Σκοπών σεαυτύν, μή

χαϊ συ πειρασθής ' μονονουχ\ λέγων, Έάν άσυμπαθώς

κα\ ανηλεώς παραδράμης τδν άδελφδν, Γσως κα\ σέ πε-

ριπετ.τωκότα έτερος ούτω παραδραμεϊται. Ε[ τοίνυν

βοϋλει μή παροφθήναι, εϊποτε περιπέσοις, μήτε αΰτδς

παρίδοις, άλλα πολλήν έπίδειξαι τήν φιλοστοργίαν, καΐ

θησαυρδνήγοΰ μέγιστον τδ δυνηθήναι διασώσαι τδν αδελ

φών. Ουδέν γάρ τούτου Γσον γένοιτ' 4ν ποτέ εις αρετής λό-

γον. Έάν γάρ έννοήσης μόνον, ότι ούτος, δν παροράςκα\

παρατρέχεις, ύπδ τοϋ Δεσπότου σου τοσαύτης ήξίω-

ται τής τιμής, ώς βι' αύτδν μή παραιτήσασθαι κα\ τδ

αΤμα έχχέειν τδ έαυτοϋ (καθώς κα\ Παύλος φησι ' Καϊ

άαοΛβ'ται ύ ασθενών άδεΛφδς έπϊ τη ση γνώσει,

δι1 6ν Χριστός απέθανε)• πώς ούχ\ τί) γή σεαυτδν κατ-

ορύξίΐς ; Εί τοίνυν δι' αύτδν δ Χριστδς χα\ τδ αίμα έξ-

έχεε, τί μέγα ποιήσεις, έάν τήν παρά σαυτοϋ φιλοστορ

γίαν έπιδείςί), χαΐ τή διά [442] τών λόγων προτροπή

διαναστήσης κείμενον, κα\τήν αυτού ψυχήν βεβαπτισμέ-

νην ίσως κα'ι ύποβρύχιον γεγενημένην άνενέγκης έκ τοϋ

τής κακίας βυθού, καΐ παρασκευάστ); ίδεΐν τής αρετής τδ

φώς, χα\ μή παλινδρομήσαι έπ\ τδν τής κακίας ζόφον ;

ε'. Μιμησώμεθα τοίνυν, παρακαλώ, τδν δίκαιον τοΰτον,

χα\ ε! δέοι κα\ κίνδυνίν τίνα ύπομένειν υπέρ τοϋ τήν

σωτηρίαν τοΰ πλησίον πραγματεύσασθαι, μηδέ τούτο

παριιτησώμεθα. Ό γάρ τοιούτος κίνδυνος σωτηρίας

ήμΐν ύπόθεσις γίνεται, χα\ πολλής πατησιάς πρόξενος.

Έννόησον γάρ μοι τδν δίκαιον τούτον, όπως πρδς δήμον

δλόκληρον τοσαύτην περ\ τήν χακίαν τήν συμφωνίαν

Ιπιδειξάμενον παρετάξατο, χα\ μετ' επιεικείας πολλής

καΐ τήν άνδρείαν άφατον έπεδείκνυτο, εί κά\ ουδέ ούτω

καθικέσθαι ήδυνήΟη τής ακάθεκτου αυτών μανίας. Μειά

γάρ τά βήματα εκείνα, καί τήν έπιείκειαν τήν ύπερ-

βάλλουσαν, καΐ τδ μονονουχ'ι ταΐς χερσίν έκδοΰναι διά

τών λόγων τάς θυγατέρας, τί φασι πρδς αυτόν ; Άπόστα

έχεΤ. "Ω μέθης υπερβολή, ω παραφροσύνης έπίτασις.

Τοιούτον γάρ ή πονηρά αύτη κα'ι ακόλαστος • έπ*θυμία•

έπειδάν περιγένηται τοΰ λογισμού, ούκ άφίησι συνιδεϊν

ουδέν τών δεόντων, άλλα καθάπερ έν σκότιο κα\ νυκτο-

μαχία τινί, ούτως άπαντα διαπράττεται. Άπόστα, φη-

σ\ν, έχει• εϊσήΛθες παροιχεϊν, μή χα'ι κρίσιν χρίνειν ;

Ννν ουν σε χαχώσομεν μάΧΛοτ, ί) εχείτονς. "Ορα

πώς μέν δ δίκαιος επιεικώς αύτοίς διαλέγεται, οι δέ

πόση χέχρηνται τή θρασύτητι. "Οσπερ έχβακχευθέντες

λοιπδν ύπδ τού διαβόλου, κα'ι ώς ϋπ' εκείνου στρατηγού-

μενοι, ούτω κατεξανίστανται τού δικαίου, καί φασιν

ΕΙσήΛθες ααροιχειν, μη χαϊ χρίσιτ χρίνειν ; Πάροι-

κόν σε, φησίν, έδεξάμεθα• μή γάρ και κριτής ημών

χατέστης; Ό άγνωμοσύνης υπερβολή. Δέον έντραπήναι,

δέον αίδεσθήναι τήν συμβουλήντού δικαίου, οίδέ, καθά

περ οί μαινόμενοι καΐτδνίατρδν συγκόψαι έπιχειροΰσιν,

ούτω καί οΰτοι• Σέ, φησ\, χαχώσομεν μάΛΛον, Ι) εκεί

νους. Εί μή βούλει, φησ\ν, ήσυχάσαι, μαθήση ώς ουδέν

σοι πλέον έσται τής είς εκείνους προστασίας, ή τδ εκείνους

μέν διαφυγείν τδν κίνδυνον, σέ δέ τούτω περιβληθήναι.

Παρεβιάζοντο δέ τον \ωτ σρόδρα.Όρο. τδν δίκαιον τοΰ

τον κα\ άνδρείαν έπιδεικνύμενον, καί τοσούτω πλήθει

άντιτάττεσθαι έπιχειροϋντα. Καϊ ήγγισαν, φΐ\β\,<Τνντρϊ-

ψαι ζην Ούραν. Επειδή γάρ μέλλων έξιέναι, κα\ τήν

τούτων μανίαν προορών προσέωξεν αύτοϋ δπισθεν τήν

θύραν, οϋκ άνασχόμενοι οί μιαρο\ ούτοι καί παράνομοι

τής τοϋ δικαίου παραινέσβως, αυτόν τε έβιάζοντο χα\ τήν

Ούραν συντρίψαι έπεχείρουν. 'Αλλ' επειδή διά τών πρα

γμάτων έδείκνυτο καί ή τού δικαίου αρετή, κα\ ή πρίς

τους ξένους νομιζομένους κηδεμονία, χαϊ τοΰ πλήθους

εκείνου παντδς ή περ\ τήν κακίαν συμφωνία, τότε λοιπδν

έκκαλύπτουσιν εαυτούς οί παραγεγονότες.Κα\ επειδή εΐδον

τδν δίκαιον πάντα τά παρ" εαυτού πεπληρωχότα, τήν

οίκείαν έπιδειχνύμενοι δύναμιν έπαμύνουσι τώ δικαίω

χαταδυναστευομένψ ύπο τής εκείνων μανίας. ΈχτεΙ-

ναντες γάρ, φησ\ν, οί άτδρες ζάς χείρας είσεσαά-

σαντο τον ΛώΓ προς έαυτονς είς τον οίχον, χαϊ την

θύραν [443] τοϋ οίχου άπέκΛεισαν τους δέ άνδρας

τοί'ς δντας έπϊ της θύρας τοϋ οίχου έπάταζαν άορα-

σίφ άπύ μικρού εως μεγάΛον, χαϊ παρεΛύθησαν Κη-

τοΰντες την θύραν. 'Οράς πώς κα\ ό δίκαιος ούτος

παραχρήμα τής φιλοξενίας κομίζεται τάς άμοιβάς, καί

οί παράνομοι εκείνοι άξίαν τίνουσι δίκην; ΕΙσεσαά-

σαντο γάρ, φησΛ, τον ΛώΓ είς τον οϊχον, χαϊ την

θύραν άπέχΧεισαν τους δέ άνδρας έχάταξαν άορα-

σίη. άπδ μιχρού έως μεγάΛου, χαϊ παρεΛύθησαν ζη-

τονντες τήν θύραν. Επειδή τδ τής διανοίας αυτών

δμμα πεπήρωτο, διά τούτο χαϊ τής δράσεως τήν τύφλω-

σιν ΰπομένουσιν, ίνα μάθωσιν ώς ουδέν αΰτοϊςδφελος τών

σωματικών οφθαλμών, τών τής διανοίας ομμάτων πεπη-

ρωμένων. Κα'ι επειδή σύμφωνον τήν κακίαν έπεδείκνυντο,

χαϊ ούτε οί νέοι, ούτε οί πρεσβΰται άπηχοντο τής πο

νηρός επιχειρήσεως, διάτυϋτο πάντε :, φησ\ν, άπετυφλώ-

θησαν, κα\ οΰ μόνον τήν -ήρωσιν έδέχοντο, άλλα κα\ τά

τής ισχύος αύτοίς τοϋ σώματος διελύετο• επειδή γάρ τδ

κυριώτερον μέρος τήν ψυχήν ήσαν διαλελυμένοι, διά

τούτο κα\ τού σώματος τήν ίσχϋν παρελύθησαν καί οί

πρότερον συντρίψαι τήν θύραν έπιχειρούντες, κα\ μετά

πολλής απειλής τψ δικαίω διαλεγόμενοι, άθρόονεΐστή•

κεισαν παραλελυμένοι, κα\ πρδ τών οφθαλμών κειμέ-

νην τήν Ούραν ούχ όρώντες. Τότε λοιπδν άνέπνευσεν 6

δίκαιος, ορών τίνες ήσαν οί παραγενόμενοι ί> , χαϊ ότι

μεγάλη τις αυτών ή δύναμίς έστι. Καϊ γάρ εΤπον, φησι,

* ΟυαΙιιοΓ Π158. αλλόκοτος.

1> 88ΤΪΙ. ΡΙ ποιΗΙί πΐ88. οί τιαραγεγονότες. ΙηΓτ» ϊη ΚϊΜί» 1β-

ρΙϋΓ εϊσί σοι ώδε γ»μ6ροί.
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ιΐΐου) οιηηίηο Ϊ£ηοΐθδ ΟΓίροΓΟί αϊ) ϊιτιρϊοΓυιη οοηΐυπιο-

Ιίη : ηο5 βυίοι» νϊϋοιιΐϋδ 5χ•ρο ΙΥηίΓΟδ ηο5ΐπ>5 ίηίρδυηι

ΐιηρίειβίίδ ρι-οΓυηίΙυιη, ει ρι-ορο ϋίχεηηι , ίη Γβυεεδ

ι1ίηΙ)οϋ οβϋει-ε, ηεηυε δοπηοηο εοδ άίςηαπιυΐ', ΐιεπ,υε

εοηδυΙΟΓΟ, ηο(|αο νβΓΐ)Ϊ8 ιιϋιηοηοτο , οι επροΓΟ 3 ηΐ3-

1Ϊ1Ϊ3, ει 3(1 νίΐΊυίειη ιικιιιιιιΐυί,οο. Οια;ι!οηι ϊβϊΐιιι• Ιι;ι-

ϋευίιηυβ εχευδβΓιοηεπι , ειιιη ίυδίυδ ηεςυε Ιί1ί;ι1>ιΐ5

ρϊΓεηΐ, υΐ Ιιοδρίίαιη $εΓνβ( ουιοηι : ηοβ 3υ(επι ϊΐβ ίιη-

ηΓίδοπεοπΙίΐεΓ ΟΓ^α ίπιίΓεδ ηοδίΓΟδ αΓίίοβιηυι•, βΐ βχρβ

Γπβίάβ ίΙΙ.ι ει 3ΐκιΐ!•<ϋΐ3ΐϊ& ρΐεηϊ \ει•Ι>3 ρΓοίοπιπιυδ ?

Ουίιΐ εηϊιιι , ίηΐ|ΐιίι , πιίΐιί ευπι εο εοιηιηυηε? ηιϊηϊ

ηοη 051 οιιγχ, ηϋιίΐ ηιϋιϊ ηοβοΐϋ ευπι εο. Ουί(1 (Ιίοίδ ,

Ιιοπιο ? ΝίΙιίΙ ύΙ>\ εοηιηιυηε ευηι εο ? Κγ.ίΙογ Ιυυδ βδΐ,

ε)υδ(Ιεπ) Ιεευιη ηαΐυι-χ, 5ΐώ οοϋοιΐ) ε$1)5 Οοιιιίηο ,

βχρε εΐΪ3ΐιι ε]υδάοηι ρβι-ιίοίροδ ιιιεηβχ, δρίπΐυβίίδ >1-

1ίυ$, ίηαυαιη, ει ΐεπ-ϊΐήΐΐδ, ει άϊείδ : ΝϊΙιίΙοοιιιιηιιηε

Ιΐ3ΐ>εο ευιη εο; βΐ ίηιιηί$εηεθΓαΊΐεΓ ρΓχΙοιίδ, εΐ ηοη

ροΓΓΐ£Ϊ3 ]ηεειιΓι ιιιηιιυιη ? Ει Ιυάχϊδ ςυίϋειη Ιεχ ίιηρε-

Γ3ΐ)3ΐ, ηε ίιιΐιιικ'οι-υιΐ) 1.ιρ$3 ]υιηειιΐ3 ηε^εΓεηΐ

(Εχοά. 23. 5) : Ιιι 3υΐεηι Γι-υΐι-οιιι ΐιιιιιιι 3 οΊΐϋοΙο βχρβ

5αυεΪ3ΐυιη εΐ ^εεηΐβιη ηοη δυρει- ιογγβιπ, βεά βιιρβΓ

ρεεεηΐί 1>:ιι αιΐιτυιη νίιΐοηδ, Ιιιη εχΙιΟΓϋΐίοηε ηοη Γβ-

Ιι;ιΙΓ:5, ιιοιι 3ΐ1ηιοιιϊΙΐοηεηι (υ.ιιη 3(ΙΙ>ιΊ>08, ηοη 3ΐϊο$ ίη

βπχίΙίΝιιι νοε38, υΐ 8ί Γιεη ροδδίι, 3 Γιιυεϊυυδ ϋεδίΐχ

ηιειυοΓαηι Ιιιυηι ιτιιογο ναΐβαβ , ει α>1 δυ.ιηι τεόΊιεεΓβ

ηο1)ϋίΐ3ΐεηι : υΐ ει ϊρ&β, δι ψιβηϋο εεεϊαεηδ, ςιιοά

3ΐ)5ΪΙ , ϊιι 1;κ|υοο5 ιικιΐι ύχιηοηϊδ ίΐΐίιΐί , ροδδϊί ΙιηυεΓϋ

3ΐί<|ΐΐ08 ςυί Ιε ]υνεηΐ, εΐ Ιίυει-οπΙ 3 ηιαηιυυδ ϋί;ιυοΙ>?

δίεεί Ρ;ιιιΙιΐ5 εχε'ιΐ3Γ8 νοίεηδ ΟαΙβιβδ, υΐ 5υί$ ρι-ονΐ-

αΌβηΐ πιειηυπδ , ίηα,υίΐ : £οηώάιταη* Ιεηιεϋρινηι , ηε

ει Ια ΙβηΙατίί (ϋαΐαί. 6. 1) : αυαβϊ άίοει-εΐ, 8ί αυχπ,υο

εοηιιηΪ!,0Γ3ΐί(ΐηβ βΐ ϊιιΐιιιηιαηο Γγ31γ8ηι ρι-χίοπδ, ΓοΠβ

οι Ιβ, δϊ οεοϋειίδ , 3ΐϊυ$ δϊηιϊΙίΐβΓ ρι-χίει-ίοίι. 8ϊ ι'βίΐυΓ

νίί ιιοη αεβρίεί δίευηί ΙαΙ)3π$ , ηε ϊρββ άεδρεχει-ϊ*

βΐίαιη : &εϋ ιηηβηβηι ρι-χ Ιε ΓβΓ Ιιεηΐ^ηίΐαΐεηι, εΐ ιΐιε-

δ:)Ι!Π1ΙΙΙ ΟΓΟιΙε ΙΙΚΙΧΠ11ΙΙΙΙΙ, 81 δ8Γ\•3Γε ρΟδδϊδ ΓΓ31Γ0Ι11.

Νϋιϋ βηίιη 1>υίε ιιηιφιααι ρ:ιι• Γιεη ροΐβπ'Ι, ςιιθ(1 3(1

τίΠυΐεηι βΙΙΪιιοΐ. Νβω δι δοΐυηι εο^ϊΐβνεπδ ϋΐιιηι ,

ηιιειη ϋοδρϊοδ ει ρι-χίοηβ, 3 ϋοηιίιιο Ιυο Ιβιιΐοίιι Ιιο-

ιιοιο Ιιβυίΐιιηι Γυίδ$ε, υΐ ρΓορίεΓ ϊρ$υηι ηοη ηΤιι^ε-

ΓΪΙ εΐ 53ΐΐ£υίιιειη δΐιυιη εΙΤυηιΙεΓβ, δίευΐ ει Ρβυΐυδ ϋί-

εϊΐ : Ει ρίτϋίί ίιιβηηαί [ταΐα ι/ι /ιια ιάοηΐία, ρτορίιτ

ηιιαη νΐιιί&ΐη$ ιηοπιιηι αι (Ι. €οτ. 8. II) : ηυοηιοάο

ηοη ρΓχ ρικΙοΓΡ ΜΐΙ) ιοίτα ιβ βϋδεοηιΐβδ ? 8ΐ ί^ϋαΓ

ΡΓορίεΓ ίΙΙυπι ϋΐιπδΐιΐδ δηηβυϊηεηι είΓυίΙίί, φ\Α ιηη-

ςηιιηι Γαεϊεβ, βί ΐυηιη ίη ευπι άεοίαι-εβ οεηενοίβηΐϊβηι

ει εχΙιοΓϋΐΙοηε νβΓϋοΓυιη ]3εεη1επι βΓί^βδ, οι.ιιιίιη;ιιη

ηΐ(•Γ53ΐη Γυ«ε εΐ $π1>ιηθΓ5αηι τεΓεηΐδ εχ ρΓοΓυικΙο ηι:ι-

Ιίΐϊ», εΐ ϊΙ 1»•*1 83θ£38 υΐ νϊοεηΐ νίΓίαΙίδ Ιυεεηι, 3ε ηοη

ΓεειίΓΓϊΙ 3ϋ νίιίοΓίιιη ε:ιΙίςίηουι ?

5. ΙιηϊΙεηιυΓ ί^ίιιπ•, ΐιΙιββεΓΟ, ]ιΐδΐαηι ίΙΙιιπι , ει δι

ροπί'ΜϋιιιιΙιιιΐ) εΐϊαιη ΓυοΓίΙ ρι•ο δαίυΐβ ρΓΟχίιιιί, ιιοη

Ιιοο δυΐιΙεΓΓιιΒίαηιιιβ. Ναιιι 1;ιΙο ρεηειιΐιιιιι ηοϋϊδ δαίυΐίδ

ίιιεπί οεεαδϊο, ηιυΐΐιιιηηυε εοιιείΐίαίιίΐ Γιϋυεϊβιη. ϋυη-

ίίοΌι-α ουίπι, οΐΐδεεπι, αυυπκκίο ]υδΐιΐδ ίΙΙβ Ιοίί ρορυ-

1", ςυϊ ιια ιη ιιι.ιΐιΐι,ιιη εοηδρΪΓ3νοΓ»1, δβ ορρυβυβπΐ ,

(Ι ιιιηρηαιιι είειηεηιίαπι ίηβ(ΓίΐΙ>ί1εηιηυε ΓυΠίίυϋίηειη

Ργχ δε ΐοΙοΓΐΐ, πιΐίπινϊδ ηοιριβ δΐε οογγι^ογο ροΐυεΓίΐ

ϊικίοαιϊιιαι ίΙΙοηιηι ίιι^αοϊιιη. Ουίρρβ ρο$1 νβιΊια ϋΐα ,

ει Ι3ηι οχΊπιΐαιη ηι:ιιΐ8ΐιεΐυιΙϊηβιη , ευηι νβΓυίδ κήί*

ί]ΐΐ35ί ιη3ΐιίΙ)ΐ)8ρΐΌ5ΐίΐυϊδ>εΐ ΙίΙϊΐδ, <]ΐιί(1 άίεαηΐ 3(1 ευηι ?

9. Κίαάβ Μαο. Ο ριανοι» ε1>πεΐ3ΐειη ! ο ϊηβεηίειιι

ϊιΐδίρίεηΐκιιιι ! Ιη Ιιυιιε ιικκίιπη δε Ιιαοοΐ οίΙΌπιία •1

ιιιαία οε5ΐΪ3 εοιιευρϊδοειιΐίβ : ηιιβιΐοΌ Γΐιΐίοηβιτι νΊεοι-ϊι,

ιιίΐιίΐ (Ιο(:θΓυηι εΐ ΙιοηεδΙυιη νίιΙεΓΟ δϊυίΐ, 50(1 ςυβδί ϊιι

Ιειιεοηδ ει ρυςηα ιιοοιιιπια οπιηΪ3 Γβεϊΐ. Κ(αάβ ϊ//ηγ,

ιΐίιυηΐ : ναιίιίί ιιί αια αάναια, ηαιιιηΜ ΐΐϊαηι ηί )αάϊ-

αιυη ρκϋαι ? Ετρο ηιιιιο α α/ρί^βηικι ηιαφ», ιμιιιιη Η-

Ιο*. ΥιιΙο (|ΐιοπιθ(Ιο ]υ$(υδ ηιβηδυείε ευηιβΐδ Ιθί]υίΐιΐΓ,

ϋΐ) ίηιίοιη (ριαηο Γοϋοίΐκίο τεδροηιΐβιιΐ. Εΐ)Ί)ΐ) νει-ο

ςυβδΐ 3 ύϊβύοΐο εχα£;ϊΐ3ΐί, ει εο (Ιυοαίυπι ρΓχκεηΐβ,

ΐΐα οοιιΙγλ ]ιΐ5ΐυιιι ϊηδυΓ^υηΙ, ει (Ιίευηΐ : Υ(ηϊιΐί Μ «ά

νοια εαα, ηαιηαιιίά αϊαιη Μ }\ΐ(ϋάιιηι μιάκα ? ΑιΙνο-

ιιαιΐ) Ιε, ϊχςιιίυηΐ, δυδεερΊη>υδ : ηιιιη ει ]ιιι1οχ ηοδίεΓ

05 Γβεΐαδ ? Ο εχίΓεηιαιιι ϊηιρΓοΙ)ίΐ3ΐειη ! ΟρθΓΐοΙ>;ιΐ

εΐ'υοοδοοΓε, ορητίεοβΐ ΓονιτοΐΊ οοη3ΪΗυη)]υδΐ) : νοπιιιι

δίευΐ ϊηδ3η> ειίαιιι ιιιεϋίευηι ϊιηρείεΓε ιοηαιιΐυΓ, ίΐ;ι ει

ίΐΐί : Τε, ιιίυιιΙ, ηιααϊι αφίααηιΐί, ηααηι ίΐΐοί. δι ηοη

νΐδ, 3ίυιιΐ, δϊΙοΓβ ει ςυίεδεετε, άίβεεδ ιε ρβίΓοείηίο Ιυο

ιιϊΙιιΙ ;ιΙίυϋ οΠΌεΜίΓυιη, ρΓχΐοΓΐ|ΐ:αιη ςυοϋ ίΙΙϊ (ρι'κίοιιι

ρεήευΐυηι εΙΓυςίεπί, (υ ηυίοιη ίη ίρβυηι ϊηεϊϋεδ. Εα-

ηεί>αηΙ ααίβηι υίηι ί,οΐ ναΐιίε. Υίϋε ]ιΐ51ΐ)η> Ηΐιιιιι ιριαιι-

Ιϋπι Ι'οΓίίίικΙίηειιι ιΙοεΐ3Γ»ΐ , ει Ι3ΐι1χ ιιιυΐΐίίικϋιιϊ ορ-

ροιιιτο δε ΙεηΙαΙ. Ει αρρτορίηφιανετΗηΐ, ΐηςυίΐ , κ(

εοηίετβτεηΐ ]ηηικηη. ι\';π>ι α,ΐ)ϋΐ)Ϊ3ΐη εςΓεδδυΐΌδ, εΐ Ικι-

Γϋΐη ίιΐ53ΐΊΪ3ΐιι ρΐ';ι•νίι1οιΐ5 εΙ:ιιΐδίΐ ροδί 80 ]3ηυ3ηι, ιιοη

ίεΓεηΐεδ ίιιιρϋ εΐ δοείεδίί ίΐΐί 3(1ηιοηίΓιοηειη ϊυ&ιϊ,

ϊρδυπι νϊ ριοιιιοΐιηιιΐ, οι];ιιιΐιαιη οοιιΙογογο •ιιυΙίευ:ι»-

ΐιΐΓ. δοϋ (|ΐιία ορεί'ίυυδ δ3(ίδ ι1εηιοη5ΐΓ3ΐ3 Γυεηΐ ]ιιλΙι

νΪΓΐυδ, ει 1ιυδρίΐ3ΐίΐ3δ οΓΐ^η εοδ ηυϊ ροΓΟ^ήιιϊ ριιΐ.ι-

1);ιη ι»Γ, ηοε ηοη ει εοηδριϊβι'ιο Ιοίϊυδ ρορυΐϊ ϊιι ηιβ-

1υι», Ιυηε εΐ ϋ <|*ιΐ :ιϋ\ οιιοαιιΐ, ιηαιιίΓο5ΐ;ιΐ))ΐιΐ δε. Ει

πυ'ιβ νί(1ιτ3ΐιΐ ]υδ1υιιι οηιηε οΓΙίείυηι βυυηι ίηιρίοδδε ,

βυβηι ι1οεΐ3Γ3ΐ)ΐε8 ροίευφηι, δΐιρρβίίβδ Γυηιιιΐ ]ιΐδΐο ,

ευί νίδ Γ)ο1)3ΐ λϊ> ίΙΙυΐ υιη ϊιΐδ3ηΪ3. 10. Ιΐααηε, ίπιμιίι,

ιί'π ηιαηιύΐΜ εχίεηία αΐΐι-αχεηιιιί 1.01 αά κ ίη (Ιοηιιιιιι ,

εΐ }<ιηααηι άυηιια ιΙιιιαοΊΐηί ; 1 1 . ν'ιτοί αιιΐοη φιί οωιί

αρηά )<ιηααηι ρεηιιαεηοιΐ εαεϊΐαίε α ρατνο ηιαυε αά

ηιααιιιιιη, εΐ άίι&οΐιιΐί αιηί απατεπία }α>ιαα»ι. Υίιίεδ ΐ|ΐιο

ρβείο ]υδΐυδ ϊΙΙε δΐ3ΐίιη Ι)0δρίΐ3ΐίΐ3ΐίδ βεεϊρίΐ ηιοιχο-

(Ιεπι , ει ϊηιρίί ιΙΙί «Ιϊ^ηα ρΙβεΐυηΙυΓ ρθΒΐΐ3 ? Οίείΐ

εηίπι : ΑΐΙταχεταηΙ ί,οί ίη άοιπαιπ, «( ίαιιηαιη είαιικ-

ΐΊΐηί ; νΪΓΟί ααΐεηι ριτηιαεηιηί ιιεηίαιβ α ρβτνο ηι,ψιε

αά ηχιφηιιη, ιί άΊαυΙαΙί $αηΐ ανατεηίει μηιιιιιη. Ουυ-

1)131» ηιευΐίδ οοι ιιιη οευΐυδ εχεχοβίυδ ογ31, ρΓορίεΓ

Ιιοο ει νϊδίι ρΐ)ν;ιΐ) δυιιΐ : υΐ (1ίδε3ηΙ ηίΙιϊΙ ίίΐιϊ ρΓ0(Ιεδ5β

εοΓροΓ3ΐε$ υευΐοδ , δϊ οευΐί ιηβηΐϊδ ΓιιογϊιιΙ εχεχεβίί.

Ει ΐ|ΐιί;ι εοηδρϊηνβιβιιΐ ίη ηιαίϊιϊβ, βί 3 ηκιΐο εοιιβίιι

ηοΐ|υε δοιιεϊ ηοριε ]υνειιεδ αυβίϊηβυαιιΐ, ίϋεο οηηιεδ

εχεχεβίί βυιιΐ : ει ιιοιι δοΐυιιι βχεχεβίί, βεϋ ει νϊΓΪΙιικ

εοΓροήδ (Ιο>ΐίιυΙί δυιιΐ : (|ΐΐ3ΐιι1οΐ|ΐιίιΙειιι ειιίπι |>< »ι ί γο

1)0πιμιΪ8 ρ«ι•ΐε ηιι'ιΐ)ΐ;ι (1ο1)ΊΙίΐ:ι)ϊ εΓ3ΐι1, ϊιΙογοο >ίιίΙ)ΐΐδ

ειίαιη εοιροηβ βυηΐ ϋεδϋΐυΐί : εΐ υυΐ ρηυδ ρηυ.ιιιι

εοιιΐΟΓΟΓβ ιιίΐο1)3ΐιΐυΓ 3(11ιί1)ίιί5φ)0 ιιιίηϊβ ειιιη ]ιιμο

ΙοιρκΊκιιιΐιΐΓ, μιΙιιΙο δΙείΟΓυιιΙ Ιιιχαιίδ ηιοηιυηδ, ει αιιΐβ

ονυΐοδ 5ΐΐ3πι )ηηθ3Μ ιιοη νίϋεπίεδ. Τυιιε ηυ3δί Γεδρί-

Γ3νίι ]ιΐδΐυ8, νίοΌηδ (|ΐι;ιΙο5 ΙιοδρΊΐεδ εδβεηΐ , «ί

ο,'ΐηιυ 111.13110; νίηυΐϊδ. 12. Είειιίια ΟίχεηιιΗ αά <«»•
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«•π" .».&* απα ιίίχ' Με 9»μτ νιιί /"*• •""' /",<Β • "'

«/ΐιι« •<ριί» ΐη ΜΜίο'ί ? Υΐϋβ (|ΐιοιιιθ(1ο ]ιιι>ΐί ΙιυϋρΚα-

•Γιίαΐεηι τειηιιηβτ.Ίΐιΐ , βΐ ηυοιιιοιίο ει 1»γ«ιπ νοίιιηΐ

ιπΎιηίιιιη οιηηίυιιι δηΐιιίοπι. δι ΐ|υ'ΐ8 βδΐ ιϋιι . ϊιιηυίΐ,

4ΐι - «ίνίΐηΐβ , 8ί (|υεηι βει-ναι-ε «ιιρίβ, βί ί|ΐιβιη δείβ

ηΙ) ίδίοπιιιι εππιίιιο ϊΓιβηυιιι, Εάηε εχ Ιιοε ΙοίΟ , ίΐ

Λε Ιβτβ; οιιιιιβδ <]ΐιί Ιϊϋί ]ιιιιΠϊ δυηΐ βιΐιις : 15.

Ριτάίηιια βιιίηι ηοι Ιυαιηι Ιιιιηε. ΙΚίηιΙο οΐ «»υδ:ιιιι

ιιΠεηιιιΙ , ]<ΐδΙϋΐη οιηηϊο (ϋΓι^οπΙΟΓ (ΙοεεηΙβδ. Οιι/α

ιχηΙΐαΙα$ ειΐ, ίιιψιϊΐ, οίατηοτ ευηιηι εοταηι Ηοηι'ι-

ησ , εΙ ιιιίίίί ηο$ Ωοηάηηί VI εχίετετεηιηί εο>. Ηοο

βπιΐ πυοιΐ ϋϊοβΙΐΗΐϋΓ ρϊΐπβΓεΙίί: ΑυΓηΙιαί : Οαηιοτ

βοιίοιηοιιιηι ει Οοιηοττήα; ηιηΐΐίρΐίεαίηι ε»1 αρηά τηε.

ΕχαΙΙαΙηι «ί, ϊη*ιυίΐ, είαιηοτ εοτηηι εοηιιη ϋοίΗΪηο

(ϋεη. 18. 20).

6. ΟϋιηΙίί ρβι-νίτκϊιαίΐδ βοπιπι ηι.ίβηίίικίο, «Ι ί<1-

οϊγοο, ψύίΐ ίηειίΓηϋίΙίδ πιογΙμι», ει νυΐηυβ Ιιοο ιιιιΙΙηιιι

(■ιιγ.ίιιι ι-εοίρίΙ, ιηί*ίΙ ηοκΟοιη'ιιιιι-ίΐιΐ εχΙιτεΓεπιαδ οοϋ.

Κι Ιιοο 6$1 (|ΐιο<Ι ϋίεείιαΐ Π»νΜ : βυί [αείΐ αηαείοί «ιιο»

ίρϊτ'ιίαι, εΐ ιηϊηϊιίτοι $ηο$ (Ιαηιηιιιιη ί{/ιιί$ ( ΡιαΙ. 103.

4). Οιιϊα, ίιΐφΐϊι, βιΐνεηϊιηηδ αϋ Ικιιιο Γβ^Ίοιιοιι ϋείειι-

ιΐιιιη ( ρΓΟρίυΓ ιηηΐϊΐϊηιη εηίιη ΗίΙκιΙιίΐηηΐίιιηι εΓιαιη

18ΓΓ3 ραειοιη αεε'φίοΐ), β%ϊβάεη Ιυ Ιιίηε. Η;γ« ηΐ αα-

ιΐίνίι ](ΐ8ΐυκ, ει ϋίιΐίάι οαιιβαπι ρι-ορίετ ςυβιη ηΓΓιιοπιΐιΐ

νΐτί ηιιίιίειιι, υΐ ηρρ,ΐΓ(:Ιι;ιιιΐ, 3Π{;εΙί αιιίειη Γονεπι ει

ηιΐηΐδίη Πει οιιιιι ίιιηι, 14. Εατε>$ηι Ιοί Ιοιμιηΐιι$ ειΐι/ε-

ηετιι τ»ϊ«, φιί αεεερεταηΐ βΙϊα$ «/!«. Αίςιιί δΐιρί'Λ <1ϊ<•ο-

ΙιαΙ ίπιρϊίδ ίΙΙίδ, Εε»β άχια* βίία$ Ιιαόεο, ηαα ηοιιώιιιι

εοαηονεηιηΐ νίτο» : ηιιΟΠΊΟυΌ ί^ϊΐυΓ Ιιίε άίείΐ, θεϊκή»

*ιιί«, φά αεεερεταηΐ /ι'ίι'η» β/ω? Νε ρυ1ε$ οοιιίΓΛίϊα 6558

Ιι;εε ιΙΙίβ, ςιιχ δυρυηυδ 3 ρΐδίο δΐιηΐ (Ιίεο. Μοβ εηίιη

ϋΐβ νείοιίΐιυί ογ,ίι, 3ΐι(ε ιηιιΐΐιιιιι Ιεηιριιβ 8ροη83ΐί3 ί:ι-

«'.ιτο : βιυρε ΐιειιι ει οοΙκιΙιϊιμγο (1εδροη$3ΐί$ , ει δίηιιιΙ

'ΊΜΙΙ ρ3ΙΊ.Ί)ΙίΙ)ΙΙδ νεΓ83Γ°Ι ! ί(1 (|(10(1 81 ΙΙΙΙΙΙΟ ΠΙΙΐΙΐίδ ΪΙ1

Ιοιίδ (ίκι•ϊ δοΐεΐ. Οιιϊα Ίξ'ιΙατ ]ηιη (Ιίδροηδηΐίο ί:ιε(3

«,ί•8Ι, ϊϋβο νυε»ΐ βοδ ^ειιεΓΟδ βΐ (Ιίοίι, (}αί αεεερεταιιί

βία* Γ/Ήί, ρροροδϊΐο νίϋεΐίεεί :ιο ιιπιΐιιο εοιιβειίδΐι. Ει

<1ϊάΐ : ϋιιηβίε, ει εχίΐε άε Ηοε Ιοεο : ηνία εχίετϊΐ ΰοηιί-

ηιι» εϊνίΐαΐοη. Υίι»> ε»1 απίειη ήάίαιία Ιοψιίοταιη ςε-

ηεήί κι'ι$. ΥίιΙβ «μιοιηοιία ε ιιιβίο ίΙΙο ΓεΓηιεπίο εηιηΐ

«ι ϊδΐί. Ει ρι-ορΐεΐ'83 νοίεπδ ΙΧίιϊ εϊΐο 1ί1)θΐ.ΐΓε |ΐΐ8ΐαηη

ϋΐ) ϋΙηΓυηι 3ίΙίιιίΐ;αε, ηοη ρεπηϊδίΐ ιιΐ εοιιιιιιϊδεεΓβπΐιΐΓ

««ιιι ίίΐίϊΐιυδ ](ΐδΐί : βε<1 «ιιιη ίπιρϋβ εΐίηιη ΗΙοδ ροηΐί-

ϋίΐ, υΐ ε^ι-εδΐΐΐδ ]ιΐδΐιΐδ οιιιιι ίίΙί3ΐ)υδ ε(Γιΐ;;«ι•εΐ οοιιιιη

ιο^ικιΐϊοιιειη. Ιίαιριε οιιιιι ηικΙίΓΟ,ιιΙ 3 ]ιι-.ΐο ΙεΓηΙιϋβδ

ϊΙΙ.ιδ ιηϊιΐ3δ, (|ΐι;ΐΝί 6ΐι1ΐ8;ιηιι;ιΙ)ηηΙ, εΐ ριιΙ;ιΙ»:ιιιΙ <1εΙίι-3-

ιιιε ία εδβε (|ΐι:ε ϋίεεΙιαηΐυΓ. Υεπιιηοιηειι μίδΐιΐδ ιριοιΐ

δπιιιιι επί Γ.κί(;Ι).Ίΐ, ει <ριΪ3 δοιιιεί ίΙΙίδ (ίΙί;ΐδ (Ιεβροηβα-

13 1, νοίιιίΐ ΟΓΪρβΓβ εοβ 3 δΐιρρίίϋίο : 31 ίΙΙϊ ηηΐιιεηιιιΐ ,

δ(•(Ι ίιι ητοΓίυιιβ δΐιίβ πιπηδεπιπί, εΐ ιείρδα (Ιίάίεειυηΐ

ίβ ιηβ£ηο δ•ιυ (Ι;ιιηΐίο εοιίδϊΙΊιιιιι ]ιΐ8ΐϊ Γε]εείδδε. 15.

ΙΙ)ί ιιιιίειιι, ίικριίΐ, ηιαιιε [αείαηι ε$1, ίίηΛίοΗ αάΙιοΓίαΐί

»αηΙ ίίικμΊί ί,οΐ , άίΐίΐιΐνί : 8ητ()ε, αεεϊρε χιχοτειη Ιιιαηι,

ει βιιι» (Ιιια*, η«α» Ιιαύει, εΐ εχί, ηΐ ηε εΐ Ιιι αιιη ίιιίηιιϊ-

Ηιΐίδιίίαυίΐαΐκ ρετεα». 16. Ει Ιατϋπΐΐ $ιιιιΐ. Νβ (ΙίβοΓ,

ϊικριίι : }ίΐιη εΐιϊιιι ίΙΙ« ρεπιΐείεδ ΐπΠίςεικΙβ βδΐ : Ιεϊρδίιιιι

ϊ^ίΙιΐΓ «Ι ιιχογοιιι εΐ ΓιΙΪ3δ δ8Γν3. ΙΙ!ί ειιίιη ιριί ιιιιΐυε-

ηιιιΐ αιΙιιιοιιϊιϊοιΓι Ιυχ ρβΓβΓβ, ιιοιι Ιοηββ ρο»1 ραΓίϊοϊ-

ρεδβι•ιι»ι οοπιιηοηϊί ϊηΐεπίυδ. Νε ϊβΐΐυπΙίΙΓεΓ, αϊ αε «ι

ϊρββ ϊιιιεΓηεεϊοιιίδ ίδίοπιπι ϊιηρίοΓίιιη ρηηϊεερδ ίΙ;ιδ. /

ΐιιι-ύαιί ιιιιιΐ, «ι Ιιχό βικϋεηιιιΐ ιοί «ι ιιχογ βΐ ΓιΙί»

ΤιιτίκΛί «ΐίΐιί, ίιιφι'ιΐ, Ιιοε ββΐ, αιίοιιίιί ίιιοπιηΐ, 3ΐςι

ίιι ιιίιιιιηιη ρβνοΓβιη ίικ'κΐβπιιιΐ , εΐ ρη>ρΙβΓ ηιϊιι:

3ΐι\ϋ Γυι.τε. Ει ΐϋεο Απ^εϋ, ευηιιη >(βηΐ68 ]ιι«ΐϊ, α

ρι•ι•/ΐι ηάιΤΜΗ, ϊηιριϊΙ, ηιαιιιαη ε)η%. 3:ιηι ιιοιι υΐ (Ιι: νίτ

ΙοςιιίΐιΐΓ άβ βίδ διτίρΐυπι ιϋνϊιιπ, δβ(1 <|ΐιί:ι ρΐαςαηι ϊι

ΙΙιιΙ ιιιί βΓαηΙ, βη^είοδ εοβ ηοιιΓιηηΐ ει ιΐκϊι : ΑρρτεΗι;

ιΙιύιιηι ιιιαιιιιηι ε}«*, εΐηιαηηηι ηχοή&εμίί, ει ηιαηιιιη /./,

»■ ιιι» ε]ηχ,εο ηιιοιί ρατεετεί βι 1)οηιί>ιιια. ΡίιΙικ'ίαιιι ηιΐι Ιο Ι •:ι

είδπΐ3ΐιυυιιιεοιιΐ3εΐυ£ΐΓθΙ)θΓ3νεηιιιΐεοΓαιη3ηϊηι«πι,

ιιο Ιίιικιΐ' εοηιιη (ΙΊδδοΙνεΓβΙ γοΙιιιγ ; ρΓηρίεΓβ» »(1]ο«

Εο ηιιο<ί ρατεετεί ει 1)οιιι»ιιιι. ^ιιία ειιίιη Ι)οιιιίη«δ ]ικ;

εανίι οιιιιι «αΐιιΐε (Ιϊ^ιιυιη, ίιΐοίιοο ει »ηςι?[ϊ νοίειιΐ

εοηιηι ίΐηίιηιιιη τοΟυι»Γϋ, ιη;πιιιηι εοιυιιι ηρρΓοΙίι'ΐ

(Ι ιπι ι, 17. /.ι εάαεεηΐεί εοι (οτα$, άίχετιιηΐ : 8α1υα αιι

ιηιιιη Ιιιαιη : ηε ταρ'ιεΐαι ρο$1 Ιεταιιιη : ηε ίίι'* ιιι οιιι

Ιοεο ρετ εΊτεαηηηχ : ϊη ηιοηΐεηι ιαΐνιιηι Ιε (αε, ηε /■

ίΐιηιιΐ αϋιϊρϊιιτ'ιι. Οιιοιιί;ιιιι 1ίΙ)οι•;ιιιιαί Ιε 31) ίιιιρίίδ ίΙΙ

ϊιιηιιίΐ, ηε ιιΐΐια οίΓουπιβρίοί:»» ροδί Ιεΐ'^ιιηι, ηε νε

•νίϋιτε ηιιχ- ίΐΐίβ ενεηΐιΐΓβ δϋΐιΐ, δ«(1 Γεδϋιΐ3 ει ρτ-οι

ρεί'μβ, ιιι οΙΓημοΓο ςιιβηβ ροειιαηι είδ ίιιΠίμειιιΙ;ιιιι. Ι λ

)ΐι•.1ιΐδ ιίιιιειίδ. ιιε ΓοΠε ηοη ροδβοί (ΙεδίςικιΙιιηι 3ΐι (

Ιοειιηι 3δδο(ριί, 81 ίιι ηιοηΐεηι ρεΓνειιΐΓβ, ίιιηιιίι : 1

Οτο, Ωοηιΐηε, 19. ηνία ϊιινειιίΐ ριιετ Ινν$ ηΛατιεοτάνι

εοταιιι Ιε, εΐ ηιααηϊβεαιίϊ ]α»1ίΐίαηι Ιηιιιη, φιαιη [ιιι

ηιεεηηι, ηΐ νίναί αηϊιηα τηεα : εαο αηΐεηι ηοη ροίετο ιι

ναή ιιι ηιοηιε, ηε αρρτεΗεηάαηΙ ιηε ηιηία, ει ιηοτίατ. 2

Εεεε εΐν'ιίαι ί$ΐα ρχορε, αά αηαηι εοη(ηαϊαηι εαο, ραι

ειΐ * ; ι'Μ ιεηαουτ, ει νϊνεί αιιίιιια ιηεα ρτορίετ Ιε. Οι

βιιίηι, ΐιιςυΐΐ, δεπιεΙ ιίειτενίδΐίδ δβΐυίειη ηιίΐιί εη

ΓεΓΓε, 3δοοη(1εΓθ αιιΐοηι ϊη ηιοηΐίδ νεΓίίεεηι, ί(Ι νϊι

1110:15 δΐιμεηΐ, ηιηρϋοΓβιη ηι'ϋΟΓίοοπΙίηιτι ηιίΐιί εχί

Ιιοίε, εΐ ΙβϋοΓβιη ηιοιιιιι ΙενϊοΓεηιτειΙάίΐε. Νε ςιΐΛΐι

ίμίΐιΐΓ βρρΓεΙιοιιιΙϊΓ 3 ροεηη Ι|Ι1:ν ίΐΐΠϊμίΙΙΙΓ ίΙΙίδ, ει ρ:

Ιίι-ερβ Γι;ιιιι ϊηΐεηΐιΐδ εοηιιη, (•ίνίΐ;ιΐοιιι Ικιιιο νΐείικι

«ι ρ3Γν3ΐη δββΓεβϊΐε ηιΊΙιϊ. Νβπι Ιίεεί νίϋδ ίϊι εΐ ρ«Γ\

3ΐΐ3ΐτιεη ϊΙΙϊο δεηβιΐΒ, βεοιίΓβ ρ<ιδΐ03 η^βΓβ ροίοι

21. Ει άϊχϊΐ ει : Εεεε αώηϊταίιιι αιιη Ιααιη [αεΐεηι ει

νειοο Ηοε, «ι «β ιιώνετίαιη είνίίαΐεηι άε φια ΙοψηιΙιιι ι

Αεεερί 1)133 ρΓεεοδ, ΙηηυίΙ, οι Ιιοο Γαείίΐηι, »6 φι

ρείίδΐί οοιιοεϋο, ρΓορίοΓηιιο Ιε ειίαιη είνΐΐιιΐϊ ρΜΓεηι

22. Ραίιηα ϊαίιιιτ, ει οεεηρα Ιοενιη, αε ιαίΐ'ατε: ι\α\

βιιίηι Πιοϊηιη βΐίηιιία", οΌηβο ϋΐιιο Λβηίιΐδ. Λ'ο» γοΐετ

Ηιΐ|ΐιίΙ, [αεετε οπιάφιαιη, αηίεψιαηι (κ ι7/ιιε ϊηατεάϊατη

φι\Λ ουπηι :ΐβο Ιυοε δβίοΐϊδ, εχδρεείιΐΐιο οοηβο ίΙΙ

β!)β3δ, ει ΐιιηο είδ Ιηβίρπι ρσθηηπι. 25. 5οί ϊιβι

ειρε&ιηι ε*1 «νρετ Ιετταηχ, ει ί,οΐ ίηΐτανίί ϊη δεα,οτ. Οίι

βιιΐίδ οπιιιη, ίιιφιίι, νβιιίΐ ίιι είνίΐ:ι1επι ; ει δΐίΐΐίιιι ει

ίρδβ εδδεί ϊιιΙγ» είνίίαιβπι, ϊΙΙί δΐιρι 1ί«'ιο ρΐεείοηαιιΐι

24. ΡΙιιίΐ εηϊηι, ίηςιιίΐ, ϋοηήηη» »ηρετ &οάοιηα Η (.

ιηοττηα ιηΐρΐιιιτ εΐ ΐαηειη α ΰοιιιίιιο άε εσιΐο : 25.

νώνεπΗ εϊν'ιίαίε» ίΗαι, ει φηάανΜ εΐτεα «α< ηαΗίαοαΗ

(Η οιηηε* φιί ΙιαΗίαοαηΙ ϊη εϊνΐΐαΐΐοηι, εί οηιηε φι

εχοήείπιΐιιτ άε Ιεττα. Νε οΐ) Ιιιιηε Ιο<]ΐιβιι«1Ί ηιηύιιηι»

πιΪΓβΙϊοηβ Ιεηβηπδ, ΛίΙεείε ; ρΓορΓίείβδ βιιίηι βδΐ δει

1 ουβιυοΓ Μδκ.. ηοη ρατνα ειΐ.

» Ια ΗίΙιΓιίδ «Γ3•οίδ ηϊε ββεΠϋΓ δεικυβ : ΓειΙίηα «Ι ίϋ »

νεηι, ηοη εηϋη ροίετο [αεετε αχάάψιαιη άοηΐε Οίνε ρεη

ηειίί.
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κρός αυτόν οί άνδρες- "Εστί τις σοι ώδε γαμβρός,

<> νΙοΙ, ή θυγατέρες, ή εϊ τις σοι άΛΛος εστίν έν τ'ή

πό.Ιει ; "Ορ* "ώς τής φιλοξενίας αμείβονται τον δίκαιον,

χοή πώς αύτώ χαρίσασθαι βούλονται τών οικείων πάντων

τήν σωτηρίαν. ΕΓ τίς σοι, φησ\ν, έν τή πόλει, εΓ τίνος

άντίχη, εΓ τίνα οΐδας έκτδς γεγονότα της τούτων παρα

νομίας, Έξάγαγε έχ τοΰ τόπου τούτου κα\ έκ της

γής, κα\ πάντας τους σοι προσήκοντας έξάγαγε. "ΑπόΛ-

Λνμεν γάρ ήμεϊς τόν τόπον τούτον. ΕΓτα κα\ τήν αί-

τίαν έπάγουσι, διδάσκοντες τον δίκαιον άπαντα μετά

ακριβείας. "Οτι ύψώθη, φησ\ν, ή κραυγή αυτών εναν

τίον Κυρ/ου, καΐ ΛπέστειΛεν ημάς Κύριος έχτρϊψαι

αυτούς. Τοΰτο ήν όπερ έλεγε τψ πατριάρχη, νιιΚραυ-

γή.Σοδόμων χαΐ Γομόρ'ρ'ας πεπΛήθυνται προς με.

'ΐψώθη, φησίν, ή κραυγή αυτών εναντίον Κυρίου.

ς". Πολύ της παρανομία; αυτών τδ μέγεθος, κα\ διά

τοΰτο, επειδή ανίατος έστιν ή νόσος, καί τδ τραύμα

ούδεμίαν θεραπείαν επιδέχεται, απέστειλε Κύριος ημάς

έκτρϊψαι αυτήν. Τοΰτό έστιν δ έλεγεν ό μακάριος

Ααυΐδ- Ό χοιών τους άγγέΛους αύτοΰ πνεύματα,

χαϊ τους Λειτουργούς αύτοΰ ανρός φΛόγα. Ε

πειδή άφανίσαι, φηαΐ, παραγεγόναμεν πάσαν ταύ

την τήν περίχωρον (διά γάρ τήν πονηρίαν των ένοι-

υ ,ύντων χα\ ή γή τήν τιμωρίαν δέξεται), έξελθε σΐ>

εντεύθεν. Ταύτα άκουσας ό δίκαιος, καί μαθών τήν

α: τ ία •/, δι" ήν παράγεγόνασιν άνδρες μεν τδ φαινόμε-

νον, άγγελοι δέ τυγχάνοντες κα\ ύπηρέται τοΰ τών

δλων θεού, ΈξεΛθών έΛάΛησε προς τους γαμβρούς

αύτοΰ τους εΙΛηρότας τάς θυγατέρας αύτοΰ. Κα\

μήν άνω έλεγε τοις παρανόμοις έκείνοις, ότι [444] Ιδού

δύο θυγατέρας έχω, αΐτινες ουκ έγνωσαν άνδρας •

πώς ούν ενταύθα φησι, Πρύς τους γαμβρούς αύτοΰ

τους εΙΛηρότας τάς θυγατέρας αύτοΰ; Μή νομίσης

εναντία είναι ταΰτα τοίς πρότερον τζαρά τοΰ δικαίου

^ηθεΐιιν. "Εθος γάρ τοΰτο ήν τοις παλαιοί; πρδ πολλού

τοΰ χρόνου τάς μνηστείας ποιεϊσθαι, χα\ πολλάκις κα\

σννοικείν ταίς μνηστευθείσαις, κα\ &μα τοίς γονεΰσι δια-

τρίδειν • δ καί νύν έστι πολλαχοΰ γινόμενον. ΈπεΙ οΰν

ήδη τά της μνηστείας έγεγόνει, διά τοΰτο κα\ γαμβρούς

αετούς ονομάζει καί φησι, Τους εΙΛηρότας τάς θυγα

τέρας αύτοΰ •τή γνώμη γάρ κα\ τή συγκαταθέσει είλη-

φότες ήσαν. Καί φησιν ' 'Άνάστητε, χαϊ έξέΛθετε έχ

τ ΰ τόπου τούτον, δτι έχτρίβει Κύριος τήν πόΛιν.

"ϊΐδοξε δε γεΛοιάζειν εναντίον τών γαμβρών αύτοΰ.

"ϋρα πώς ίκ της ζύμης εκείνης ήσαν της τηντ\ρας ούτοι.

Και διά τοΰτο βουλόμενος ό θεδς ταχέως έλευΟερώσαι

τί<ν δίκαιον τής πρδς εκείνους συγγενείας , ού συνεχώ-

ρτσεν ουδέ μιγήναι αύτοϊς τάς θυγατέρας τού δικαίου,

αλλά προανήρπασε μετά τών πονηρών και τούτους, ίνα

έξελθών ό δίκαιος μετά τών θυγατέρων διαφυγή τήν

προς εκείνους συγγένειαν. Άκούσαντες τοίνυν παρά τοΰ

δικαίου τήν φοβεράν ταύτην άπειλήν, μονονουχ'ι διεχλεύα-

ζον, κα\ ένόμιζον ληρ<ρδ<αν είναι τά παρ' αύτοΰ λεγό

μενα. 'Λλλ' δμως δ δίκαιος τά παρ' εαυτού έπλήρου,

κα\ επειδή άπαξ έμνηστεύσαντο αύτοΰ τάς θυγατέρας,

έβουλήθη έξαρπάσαι αυτούς της τιμωρίας• άλλ' εκείνοι

οΰοέ ούτως ήνέσχοντο, άλλ' έπέμενον τω οίχείω τρόπω,

κα\ έμάνθανον λοιπδν δι" αυτών τών έργων, ώς οϋ συμ-

φερόντως αύτοίς τοΰ δικαίου τήν συμβουλήν άπεπέμ-

ψαντο. ΉνΙχα δέ, φησ\ν, δρθρος έγένετο, έπεσπούδα-

ζον οΐ άγγεΛοι τύν Αώτ, Λέγοντες • Άναστάς Λάβε

τ <\ν γυναίκα σου, χαϊ τάς δύο θυγατέρας, άς έχεις,

κιά ΙξεΛθε, Ινα μή καί σύ συναπόΛη τάΐς άνομίαις

τής πόΛεως. Καί έταράχθησαν. Μή μέλλε , φησι • δ:ί

γάρ ήδη τδν δλεθρον τούτοις έπιστήναι. Σαυτον ούν και

τήν γυναικά σου κα\ τάς δύο θυγατέρας διάσωσον. Εκεί

νοι γάρ ο'ι μή θελήσαντες πεισθήναί <»ου τή παραινέσει,

ούκ εις μακράν της απώλειας κοινωνήσουσι τοις λοιποΐς

Μή τοίνυν μέλλε, ίνα μή κα\ αύτδς τή άπωλεία τών

παρανόμων τούτων χοινωνήση,-. Καϊ έταράχθησαν

ταύτα άκούσαντες οί περ\ τδν Λώτ χα\ τήν γυναίκα κα\

τάς θυγατέρας• ΈταράχΟησαν , φησί, τοΰτ' έστιν,

έμφοβοι γεγόνασιν, εις πολλήν δειλίαν κατέστησαν, ήγω-

νίασαν τήν άπειλήν. Διδ κηδόμενοι τοΰ δικαίου ΟΙ άγγε

Λοι έχράτησαν, φησ\, της χειρός αύτοΰ. Ούκ έτι λοι

πδν ώς περ\ ανδρών διαλέγεται ή Γραφή, άλλ' επειδή

μέλλουσιν έπάγειν τήν τιμωρίαν, αγγέλους αυτούς ονο

μάζει καί φησιν • Έκράτησαν τής χειρός αύτοΰ, καϊ

της χειρός τής γυναικός αύτοΰ, καϊ τών χειρών τών

θυγατέρων αύτοΰ, έν τώ ιρείσασθαι αύτοΰ Κύριον.

Παρεθά^υναν αυτούς διά της αφής τής χειρδς, καιένεύ-

ρωσαν αυτών τήν προθυμίαν, ίνα μή ό φόβος διάλυση

αυτών τήν ίσχύν • διά τούτο έπήγαγεν, Έν τώφεΐσα-

σϋαι αύτοΰ Κύριον. Επειδή γάρ, φησ\, σωτηρίας αύ-

τδν άξιον Ικρινεν ό Κύριος, διά τούτο κα\ οί άγγελοι

βουλόμενοι [445] νευρώσαι αυτών τήν προθυμίαν τής

'/ειρδς αυτών κρατούιι, Καϊ έξαγαγύντες αυτούς έξω

είπαν ■ £ώ& τήν σεαυτού •φ•υχι\ν • μή περιβΛέψτις

είς τά ίπίσω, μή στ\\ς έναάσχι τή περιχώρφ, είς τύ

όρος σώζου,μή ποτέ σνμπαρα.1ηρθής. Επειδή, φησι,

λοιπδν άπηλλάξαμέν σε τών παρανόμων τούτων, μηκέτι

περιβλέψη είς τά οπίσω, μήτε θέλησης ίδεΐν τά τούτοις

συμβησόμενα, άλλα σπεύσον καί μακράν γενού, ίνα δια-

φυγεϊν δυνηθής τήν έπαγομένην τούτοις τιμωρίαν. Είτα

δεδοικώς ό δίκαιος, μήποτε ού δυνηΟή καταλαβεϊν τδν

ύπ' αυτών άφορισθέντα τόπον , κα\ είς τδ δρος φθάσαι,

φησί • Δέομαι, Κύριε, επειδή ευρεν ό παις σου εΛεος

εναντίον σου , καϊ έμεγάΛυνας τήν δικαιοσύνην

σου, δ ποιεϊς είς έμέ τού ζήν τήν ψυχήν μου ' έγώ

δέ ού δυνήσομαι δαισωθήναι είς τό δρος, μή χατα-

Λάβη με τά χαχά, χαϊ αποθάνω. Ιδού ή πύΛις αύτη

έγ)•ύς τοΰ χαταφνγεϊν με έχει, μικρά έστιν ■ • έχεϊ

σωϋήσομαι, καϊ ζήσεται ή ψυχή μου ένεκεν σοΰ.

Επειδή άπαξ, φησ'ιν, ϊχρίνατζ τήν σωτηρίαν χαρίσασθαι

μοι, υπερβαίνει δέ μου τήν ίσχύν τδ φθάσαι τήν τού δρους

κορυφήν, πλείονα περ\έμέτήν φιλανθρωπίαν έπιδείξα-

σΟε, κα\ κουφότερόν μοι τόν κάματον ποιήσατε. Μήποτβ

ούν καταληφθώ ύπδ τής επαγόμενης τιμωρίας, κα'ι κοι

νωνήσω τής δίκης τούτοις, τήν πόλιν ταύτην *> τήν πλη

σίον αφορίσατε μοι. Εί γάρ κα\ ευτελής έστι καί μικρά,

άλλ' έκεΐδιασωθε'.ς δυνήσομαι έν άσφαλεία είναι λοιπόν.

Κα'ι είπεν αϋτώ • Ιδού έθαύμασά σου τύ πρόσωπον,

καϊ έπϊ τώ £ήματι τούτω , τοΰ μή καταστρέψαι

τήν πόΛιν , περϊ τ}ς έΛάΛησας. Έδεξάμην σου τήν

ίκεσίαν, φησι, και ποιήσω καί τούτο, καΐ παρέξω σοι

τδ αίτηθέ/, κα'ι διά οέ καί τής πόλεως φείσομαι. Σπεύ

σον οΰν, καϊ χατάΛαβε τόν τύπον, καϊ σώζον ουδέ

γάρ ποιήσω τι μέχρι τοΰ παραγενέσθαι σε έκεϊ ". Ού

γάρ δυνήσομαι, φησ\, τοΰ ποιήσαι πράγμα , έως τοΰ

είσελθείν σε έκεΐ. Επειδή κήδομαί σου τής σωτηρίας,

άναμενώ τήν εκεί σου άφιξιν, χα\ τότε τούτοις επάγω

τήν τιμωρίαν. Ό ήΛιος έξήΛΟεν έπϊ τήν γήν, χαϊ

ΛώΓ ε'ισήΛθεν είς Σηγώρ. Περ\ τήν τοΰ ηλίου άνατολήν

έφθασε τήν πόλιν • χαϊ ευθέως εκείνου έντδς τής πόλεως

γενομένου, ούτοι τήν τιμωρίαν έδέχοντο. Έβρεξε γάρ,

φησί, Κύριος έπϊ Σόδομα χαϊ Γόμι/ρα θείον χαϊ πυρ

παρά Κυρίου έχ τού ουρανού, χαϊ κατέστρεψε τάς

αι'Λεις ταύτας χαϊ πάσαν τήν περίοικον, καϊ πάντας

τους χατοικοϋντας έν ταΐς πόΛεσι, καϊ πάν άνατέΛ-

Λον έχ τής γής *. Μή ξενιζέτω σε, αγαπητέ , τών 6τ-

3 ΜοΓβ). μιχρά έστιν. 8»νί1. % μιχρά έστιν. βααΙυοΓ ιηί». ού

μιχρά έστιν.

* ϋϊνίΙ. χα'ι τήν π. τ. Οοίϊΐ. χάν ττ,ν πόλιν τ.

Γ Ι ιι ΙϋΙίΙίι» 0Γ3Ε0Ϊ5 Ιε^ίΙυΓ : Σπεύσον ούν τοΰ σωθήνοι έχεΐ-

οΰ γαρ δυνήσομαι ποιήσαι πράγμα £<■>; τοΰ έλθεϊν 3ί έχει.

λ Ιιι Ιϋΐιΐίυ Ιΐ'βίΙυΓ χαϊ τα ανατέλλοντα έχ τής γής.
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μάτων ή συνθήκη • ιδίωμα γάρ τούτο έστι τής Γραφή;,

κα\ άδιαφόρως ούτω πολλάκις τίθησι τα βήματα ■ δ δή

κα\ νΰν ϊστιν ίδείν. "Εβρεξε γάρ, φησί, Κύριος θείον

χαϊ πυρ χαρά Κυρίου ίκ του ουρανού, ίνα είπη ότι

Κύρτος τήν τιμωρίαν έπήγαγε, χα'ι ού μόνον τάς πόλεις

κατέστρεψε , καϊ πάσαν τήν περίοικον , κα\ πάντας

τους κατοικοΰντας, αλλά κα\ τά ανατέλλοντα έκ της γής

ήφάνισεν. Επειδή γάρ οι ταύτην οίκοΰντες άνθρωποι

πολύν τής πονηρίας τον καρπών έπεδείξαντο, διά τούτο

χα\ τής γής, φησί, τους καρπούς άχρηστους εργάζομαι,

ίνα κα\ εκείνων άφανισθέντων αύτη διηνεκές υπόμνημα

[416] γένηται ταΐς μετά ταύτα γενεαΤς, διά της οικείας

άκαρπίας πάντας διδάσκουσα των ένοικησάντων αυτή την

πονηρίαν. Είδες όσον έστ\ν αρετή, και όσον κακία, χα\

πώς δ μεν δίκαιος έσώθη, αύτο\ δέ άξίαν τήν τιμωρίαν

ϊδοσαν της πονηρίας ; Κα\ ώσπερ ό δίκαιος διά τήν οί-

κείαν άρετήν κα\ τάς θυγατέρας διέσωσε, κα\ τής πόλεως

εκείνης τήν καταστροφήν διεκώλυσεν • οΰτω καϊ ούτοι

διά τήν ύπερβολήν τής οικείας πονηρίας, ού μόνον αύτο\

άπώλοντο καϊ διεφθάρησαν, άλλα κα\ τήν γήν άκαρπον

είς το έξης γενέσθαι παρεσκεύασαν. Καϊ εχέβΑεψεν η

γυνή, φησιν, είς τα όηΐσω, καϊ έγένετο στήΛη άΛύς.

Επειδή γάρ άκοϋσασα των αγγέλων των διαταττομένων

τώ δικαίω, ώστε μή προσέχειν είς τά δπίσω, άλλα μετά

πολλής τής έπείξεως τήν άναχώρησιν ποιήσασθαι, παρ-

ήκουσε των (ίηθέντων, καϊ τ6 παραγγελΟέν ούκ έφύλαξε,

διά τούτο τής οικείας ραθυμίας δίδωσι δίκην.

ζ. Άλλ' ημείς ταύτα άκούοντες, πολλήν τής οικείας

σωτηρίας τήν πρόνοιαν ποιησώμεθα,κα\ τής μέν εκείνων

παρανομίας φΰγωμεν τήν μίμησιν • τοϋ δέ δικαίου τού

του τήν φιλοξενίαν ζηλώαωμεν χα\ τήν άλλην άρετήν,

Ενα δυνηθώμεν κα\ τήν άνωθεν όργήν άποκρούσασθαι.

Ού γάρ Ιστιν, ούκ έστι τδν μετά σπουδής ταύτην μετ-

ίδντα, μή πολύν εντεύθεν κομίσασθαι τδν θησαυρόν.Κα\

γάρ οί δίκαιοι ούτοι οΰτω τής άνωθεν ίοπής ήξιώθησαν,

καϊ 4 πατριάρχης και ό Λώτ, κα\ ανθρώπους νομίζοντες

ύποδέχεσθαι, κατηξιώθησαν κοΛ αγγέλους ύποδέχεσθαι,

κα\ τδν τών αγγέλων Δεσπότην. "Εξεστι καϊ ήμϊν, έάν

βουλώαεθα, κα\ νΰν αύτον ΰ-οδέξασθαι. Αύτος γάρ

έστιν δ είρηκώς, Ό δεχόμενος υμάς, έμέ δέχεται.

Οΰτω τοίνυν τους ξένους ύποδεχώμεθα, κα\ μή πρδς

τήν τών φαινομένων εύτέλειαν άπίδωμέν ποτέ. Ενίοτε

γάρ, εί τοιαύτη γνώμη τά τής φιλοξενίας έπιδειξώμεθα,

καταξιιυθησόμεθα καϊ ημείς τοιούτους ύποδέχεσθαι, άν

δρας μέν νομιζομένους, τών αγγέλων δέ τήν άρετήν

μετιόντας • μδνον μή περιεργαζώμεθα, μηδέ πολυπρα-

γμονώμεν, ίνα μή διαμάρτωμεν τοΰ θησαυρού. ΈπεΙ

και δ μακάριος Παύλος τούτους τους δικαίους αίνιττό-

μενος, καϊ διδάσκων ημάς πώς έπέτυχον τοιαύτης υπο

δοχής, φησί • Της φιΛοξενΙας μη έαιΛανθάνεσΟε • διά

ταύτης γάρ εΊαβόν τίνες ζενϊσαντες άγγέΛονς.

Τούτο γάρ αυτούς μάλιστα θαυμαστούς καϊ μεγάλους

άπέδειξεν, δτι ούκ είδότες αυτούς, τήν θεραπείαν έπ-

ΐδείκνυντο. Κα\ ημείς τοίνυν πίστει χα\ ευλάβεια το

πράγμα μετίωμεν, ίνα χα\ τοΰ θησαυρού έπιτυχεϊν δυ

νηθώμεν • ου γένοιτο πάντας ήμδς άπολαύσαι , χάριτι

κα\ φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ'

ου τω Πατρ\ ή δόξα, άμα τφ άγίω Πνεύματι , νΰν χα\

άε\, χα\ είς τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

[447] ΟΜΙΛΙΑ ΜΛ'.

"ΟρΟρισε δε Αβραάμ τφ πρωΧ είς τέν τόπον, ο5

είστήκει εναντίον τον θεού.

α'. Ή κατά τήν Σαμαρεΐτιν ύπόθεσις ίκανώς ημάς χθες

έδίδαξε κα\ τού Δεσπότου τήν άφατον μακροθυμίαν, κσ\

τήν ύπερβάλλουσαν περ\ αυτήν κηδεμονίαν, κα\ εκείνης

τήν εύγνωμοσύνην. Είδετε πώς ύδωρ αίσθητδν ύδρεύ'σα-

σθαι παραγενομένη, Ικ τής νοητής πηγής τά θεία νά

ματα άρυσαμένη, οΰτως οίκαδε επανήλθε, πληρούσα τδ

παρά τοΰ Δεσπότου είρημένον • Τύ ύδωρ, ο έγω δώσω,

γενήσεται έν αΰτφ πηγή ύδατος άΑΛομένου ε'ις ζωην

αΐώνιον. Έμφορηθείσα γάρ αύτη τής θείας εκείνης κα\

πνευματικής πηγής, ού κατέσχεν εϊσο) τά νάματα, άλλ'

ύπερβλύζουσα, ώς ειπείν, έκχέει κα\ εις τους τήν πόλιν

οϊκοΰντας τής παρασχεθείσης αυτή δωρεάς τδ χάρισμα,

καν κήρυξ έγένετο άθρόον ή γυνή, ή Σαμαρεϊτις, ή αλλό

φυλος. Είδετε όσον έ<τΛ ψυχής ευγνωμοσύνη , είδετε

Δεσπότου φιλανθρωπίαν, όπως ούδενδς ύπερορά, άλλα

καν έν γυναικί , κάν έν πενία, χάν όπου δήποτε εΰρτ}

διεγηγερμένην ψυχήν και ζέουσαν, παραχρήμα τήν παρ'

εαυτού χάριν έπαφίησι. Μιμησώμεθα τοίνυν, παρακαλώ,

καϊ ήμεΐς τήν γυναίκα ταύτην, κα\ μετά πολλής προσ

οχής δεχώμεθα τά παρά τοΰ Πνεύματος διδάγματα. Ουδέ

γάρ ημέτερα έστι τά λεγόμενα, ουδέ έξ οικεία; γλώττης

φθεγγόμεθα, δπερ άν είπωμεν, άλλ' έκ τής τού Δεσπό

του φιλανθρωπίας οδηγούμενοι « διά τήν ώφέλειαν τήν

ύμετέραν κα\ τήν οίκοδομήν τής τοΰ θεού Εκκλησίας.

Μή τοίνυν πρδς έμέ τδν λέγοντα άπίδης, αγαπητέ, μηδέ

πρδς τήν εύτέλειαν τήν έμήν, άλλ' δτι τά παρά τού Δε

σπότου διακομίζω, κα\ πρδς τδν άποστείλαντα έχων τήν

διάνοιαν τεταμένην, ούτω μετά νήψεως δέχου τά λεγ

μένα. ΈπεΊ και έν τοις άνθρωπίνοις πράγμασιν, έπει-

δίν δ βασιλεύς, ό τδ διάδημα περικείμενος , γράμματα

διαπέμψηται, δ μέν έπιφερόμενος ταΰτα καθ' εαυτόν

μέν ούδενδς λόγου άξιος τυγχάνει, άλλ' ευτελής τίς έστι,

καϊ πολλάκις ουδέ προγόνους άριθμείν Εχων, άλλ' ανώ

νυμος κα\ έξ ανωνύμων άλλ' ούκ έκείνφ προσέχουσιν

οί ταύτα δέχεσθαι μέλλοντες, άλλα διά τά τού βασιλέως

γράμματα πολλήν κάκείνω τιμήν άπονέμουσι, κα\ τά

γράμματα μετά πολλού τοΰ φόβου κα\ πολλής τής ησυ

χίας δέχονται. ΕΙ τοίνυν εκείνος άνθρωπου επαγόμενος

γράμματα, καϊ χάρτην απλώς έπιφερόμενος, παρά πάσιν

έναποδέχεται, πολλώ μάλλον •> ύμείς άν είητε δίκαιοι

τά παρά τοΰ Πνεύματος δι' ημών ΰμίν πεμφθέντα λόγια

μετά πολλής τής προσοχής ύποδέχεσθαι, ίνα τής ευ

γνωμοσύνης πολλήν κομίσηβθε τήν άμοιβήν. [448] Έάν

γάρ ίόη δ τών βλων Δεσπότης τής ψυχής υμών τήν προ-

θυμίαν, καϊ ήμϊν δαψιλεστέραν παρέξει τήν χορηγίαν

διά τήν οίκοδομήν τήν ύμετέραν, κα\ ύμϊν πλείονα δωρή-

σεται τήν σύνεσιν ε, ώστε συνιέναι τά λεγόμενα. Δαψι-

λής γάρ ή τού Πνεύματος χάρις, κα\ είς πάντας έκχεο-

μένη ούδένα μερισμδν υπομένει, αλλά τή διανομή μάλλον

αύξεται, καϊ δσω άν πλείους ώσιν οί ταύτης μετέχοντες,

τοσούτω κα\ τά τής χάριτος έπ\ πλέον εκτείνεται. Φέρε

ουν, εί δοκεί, κα\ σήμερον τής ακολουθίας τών πρώην

ήμϊν είρημένων έπιλαβώμεθα, %α\ ίδωμεν δπου τδν λό-

γον κατελύσαμεν, χα\ δθεν αύτδν άναλαβεϊν σήμερον

προσήκε. Πού οδν τδν λόγον πρώην προσορμίσαντες,

ούτω τής διδασκαλίας <• έπαυσάμεθα ; Τά κατά τδν Αώτ

• Τγρ« Π188. φιλανθρωπίας ένηχοόμενοι

1< 8,'ΐνίΙ. 61 (]ΐιίιιΐ|ΐΐ(> ΠΙ93. έπιφερόμενο; οΰτω περίβλεπτο; έστι,

πολλω μάλλον. ΜογβΙ. 61 αΐιϊ επιφερόμενο; παρά πασιν έναπο-

Εέ/εται, πολλω μάλλον.

* δβχ Π183. πλείονα παρέξει τήν σύνεσιν.

Λ δβνίΐ. εί ΟΟΙΟ Π183. πρφην τελεσαντες τής διδασκαλίας. Μο-

Τβΐ. πρ<|)ην προσορμίσαντες, οΰτω τϊ)ς οιδασχαλίας. Μοχ 5*νί1.

01 ({Ιΐίηήυβ Π155. εμπρτ,σμόν, |ΐ<χρι τούτου τδν λόγον.
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ρΐιιπε, ηπχ' ϊικΙίίΤοΓΟίιΐιτ 810 κ:ερο ροηίΐ νβιΐιη : 'κΙ φιοιΐ

01 ηυιιε νιϋοιο Γκέι. ΙΊιιϊι ειιΐιη, ίηςυίι, Οοιηίιηα αιΙ-

ρ/ιιιι• ει ίρηεηι α ϋοΐιώιο άε εαίο : η Ι (Ιίεηΐ, Ποιιιίηιιιιι

ρυοικιιη ίιηΐιιχίδδο : βΐ ιιοιι 5θ1αιη εϊνίΐΐΐοδ βιιϋνβΓίίβδο,

οηιιΐϋΐιι(]ΐΐϋ ( ΐΓθ:ι Γβ^ΐοιιβιιι, βΐ οηιιιοίί ίηΐι.ιΐιίΐ.ιιιίεδ ,

£6(1 οΐί.ιιη (|ϋ;υ 0Χ0Γίε1)3ηΙιΐΓ (Ιο Ιβιτβ βόοΐονίδδο. Οιιία

βιιιπι Ιιοιιιίηοδ, φιί βαηι ίηΐΐίΐυίίαυαηΐ, ιηιιΐΐοβ ίηιμίοΐα-

Ιίδ Γπιοΐυδ ριοΐιιΐι.τιιιιΐ : ϊϋοΪΓΟΟ, ϊιιηιιίΐ, 61 ΐιιαίΐΐββ

Γπιοΐιΐδ ΐβΓΠ« Γαεϊο, υΐ οι ϊΙΓίδ Λυοίίιίδ ρβΓρείιιιιηι δίι

ΐυοιιίιηεηΐυιιι δεπυβιιΐίύιΐδ §οιιοιηΐίοηίΙ>ιΐ8 : Ιοιπι ρβΓ

811.1111 8ΐ0Πΐί|3ΐΟ11) ΟΠΙΠβδ (1 'ΟΟΠίΟ, φιηιιία ΓιιοπΙ ΐιιΐια-

Ιιίΐ:ιιιΐϊιιηι ηια1ϊ(Ϊ3. ΥίιΙίδΐί ψι.ιηΐ» Γ05 δίι νϊπιικ , βΐ

ψιαηΐ,ι π!8 ιη.'ΐΐίιία : ιΊ φιοιικκίο ]ίΐδΙιΐ8 δεηωΐιιδ δίι ,

3ΐίί 3ΐιΐεηι (Ιϊ^ηαιη 8ϋ3 ιιιαΙίιία ροηηαηι ι-εοβρεπηΐ ? Ει

«ίουΐ ]ιΐ8ΐιΐ8 ροΓ δυ.ιπι νΐι-ΐιιίοιιι βΙ Γιΐίαδ 8:ι1νανϊι οι εί-

νίΐ3ΐίδ ίΐΐίιΐδ δΐιύνοι-δίοιιοιη ρΓοΙιίυιιίΐ : ίΐ3 οι ϊΙΙί ρπ)•

ρΐβΓ ίη|ξοηΙοπι 8113Μ1 ηι.τΙίΐί;ιηι ιιοιι Βοΐιιιη ΐρβΐ ρβηβ-

πιιιΐ 61 οΥΙοΐί 8ΐιιιΐ, 80(1 οι οΠβοοπιηΙ Ιοιπιηι ίιιιιΐίίοιη

ϊιι Γιιΐιιπιηι. 26. Ει τηρεχίΐ, 'ιηηιΓκ, ηχοτ ε]α$ ροιί ίετ-

//ηηι, α 1'μΙπ αϊ εοίιιηιηα «η/ι». Ν.ιηΊ φιοηίιιηι ίίικίίνϊΐ

3ΐιςο1θδ ρι-οοείρίοηίοδ,ίιΐδίο, υΐ ηο 8β οοηνειΊβΓεηΙ γο

ΙιΟΓβιιηι, 80(1 οιιιη ηιηβΐι» ΓοδΙίηβΙϊοηβ δεεοϋβΓβηΙ : ηβ-

(ξίοχίι νΟΓϋα, βΙ ρΓίΒΟορίιιηι ιιοη οιΐδίοιίίνίΐ, ρΓορΙΟΓβα

«1.x ηο^ΠζοηΓίίβ (Ιοιίίι ροοη&πι.

7. ΜοταΙ'α οχΙιοιίαιίο. — ϋχίοπιηι ιιοδ 3ΐΐ(1ί6ηΐ68

ΐΙΙα, Π081ΓΧ 8:ι1υ1ί8 ειιηιιη άΊΓι^οηΐίηΐΌΠΐ Ιηΐιοβιιιιΐδ, οΐ

νϊιΊίΐ ίΙΙ» ηο ΊτηίίοιιιιΐΓ 03ν03ΐηΐ!8. ΙιηίΙειηιΐΓ μίδΐί ίΐΐίοδ

1)0-ρίΐ3ΐίΙαΙΟΙΙ1 01 31Ϊ38 νίι ΙιΙΟδ, 111 ροδδίηΐΐΐδ 01 δΙίρβΓ-

ιιηιιι ΙΓ3Π1 (ΙοροΙΙοΓΟ. Νοςυο οιιίιιι ρββδίυίΐβ βδΐ, ιιΐ α,ιιί

νίιΐιιΐβιη Ικιιιε ιπηρηο δίικίίο οχοοο.ιΐ, ηοη βΐ'.ιικίοηι

ϊιιιΐβ ΓβροΓίοΐ- ιΙιο>3ΐιηιηι. Κίοιιίιη ]>ιδ(ί ίΙΙί βίε δΐιρβΓ-

ιΐίΐηι Βπιΐϊηιη εοιίδοφιιιΐί 8ΐιηΙ, Ι.ιιιι ρ.ιΐπαΓο1ι:ι, (]ΐι«ιιι

Ι.οΐ, οι ηυϊ Ιιοιιιίηοδ δΐΐδοίρβΓβ 86 ριιΐβνβπιηΐ, ηιοπιβ-

πιιιΐ δϋδείροΐΌ αηςοίοδ, οι 3ΐΐ£β1οπιιτι Ποιιιϊιιιιηι. Νο-

Ιιίί σ,υοςιιο εΐ ηιιηε, δι νοίυβηηιυβ, δυ-οίροΓΟ ΙίεοΙ.

]ρ80 βιιΐιη 681 ηιιί (Ιίχίι : 0"ί ζιι&αρϊι νοι, ιηε $μηί';>ϊ<

(ΜαΙίΙι. 40. 40). Βίο ϊζΊΐυΓ 1ιο<ψίΙβδ δΐΐδείρ'ηιιιιικ, οΐ

ηοη 3(1 οχΐθΓη3ΐη νίϋοΐοηι ΓΟδρίείβηιιΐδ. ΕηίιηνοΓο, 81

Ι.ιΐί ηιοηΐο Ιιο8ρίΐ3ΐίΐ»ΐειη οϋηιιι ηο$ βχιτοιιοι-ίιηιι*,

«Ιί^ιιί οιίηιιΐδ 01 ηοδ η,ιιί Οίεδ Ιιοδρίΐβδ εχεΐρίβηιυδ, ιρη

νίϋεηΐιΐΓ ςοίϋοηι νίπ, βηζβΙΟΓϋηι βυΐβιτι νίι-ΙιιΙβδ ορο-

πιηΐιΐΓ : ΐηηίπηι ηο ουηοδί οχρ1θΓ3ΐοΓθ8 οι ίιιςυίδίΐο-

ιτδ δίηιιιδ, υΐ ηο ι1ιο33ΐιηιηι ρι τιΐιιιιιι-. ΟιΐϋΐκΙοιρικΙοιιι

οι 1)0.ιΙιΐ5 Γαιιΐιΐδ Ιιοδ ,μίδίοδ δΐιΐιίικϋοϋΐ, οΐ (ΙοεοΙ ηοδ

(ρι.ιπκκίο Ιβίοδ Ιιοδρίΐοδ οχοΐ'ροπηί. Ηο>ι>ϊΙαΙΐΐαίΊι, ίη-

<]ΐιίΙ, η« Μίνίκαηηηΐ : ρτορίβτ ίιαηΰ βηϊηι ηβχίβηία

ψιΉΙαηι Ιιοίρϊίίο (χεερεπιηΐ αη0βΙοι (ΗβΙ>Γ. 13. 1). Ηοο

οιιίιιι 008 ροΐίδδίηιυπι ίοεϊι .ιύιηίΐ'3ΐ>ί1εδ , <\ηοΑ βοβ,

«•ιιθ8 ηοη ηονοΓ3η(, ηιϊιιίδίοηο δυο Ποηοπινιτίπΐ. Ει

ιιοδ ί(ίΐΐ)Γ οιιιη Γιϋο 30 ρίοΐοΐβ Γβιη ουθ3ΐηιΐ5( ιιΐ 816

ιΐιΐ'ί.ιυπιιιι 38δθ(|ΐιί ροδδίιηϋδ : ηιιοιΐ ηοοίδ οηιηίηιΐδ

("ΐιοβϋαΙΟΓ, υΓβΐίη 01 ΙιοηίβηίΙ.ιΐο Ποηιίηί ποδίπ ^8υ

('.Ιιπδΐί , ειιί ευιιι ΡβίΓΟ ει δαικ Ιο 8ρίι•ίιιι βίΐ §1ογΪ3,

ιιηηο οι βοηιρεΓ, εΐ ίη δχοιιΐβ 8:γπι1οπιιιι. Λιικίι.

ΙΙΟΜΙΙ,ΙΑ ΧΙ,ΙΥ.

1)ΊΙηαιΙο αιιίεηι νειιϊι ΑύταΗαηι αά Ιοαιιη Μ ΟείεταΙ

εοταηι Οοηιίηο (ϋεη. 19. 27).

4. Ηοι-ί ηοδ 3ΓξυπιβηΙυηι άο ιιιιιΐίοιο δηηιηΓίΐηηη 83-

Ιϊδ (1υι:αίΙ ίιιοΙΤ.ώίΙπιι Οοηιϊπί Ιοιίβ.ιηίιιιίΐΛίοιη. οι οι-

ΐ'οΐίοιιίειη ογ^.ι ιΙΙιιιη ριον'κίεΐιΐί.ιιιι, α((]υο ίΙΓ:ιΐ8 ?γ:ι-

Ιιιιη Ηΐιίιηιιιη. νίϋϊδίίδ ιριοιιιοιίο, ι:1 αΐ]ΐΐΗΐιι δβηδίϋίΐβιη

Ιιαιιΐ'ίΓΟί, αίΐνοπίι (α), οι βχ δρίπΐυ.ιΐί ίοηΐο ϋϊνΐιια Ου•

πιίιια ΙιαυβίΙ, 30 οΌιιιυιιι ιοιίιίι, ίιηρίοιίδ (]ΐκχ1 ϋίεΐυιη

081 3 Οοηιίηο : Αίμα , ηιιαηι ερο ώώο, βιί! ίη εο (οια

αφιω $αΙίεηίί$ ίη νίΐαηι αΐεηιαηι (ίοαη. 4. 14). ΙηιρΙοΙβ

οιιίιιι ίρδ3 ϋίνίιιο ίΙΙο οι δρίηΐυβίί Γοηΐο, ηοη (ΙειίηαίΙ

ΙιιΐΓβ 8β Πιιπιϊιΐ3 : δβο" 8ΐιροΓ8ε3ΐαπβηδ, ϊιι ίι:ι ιΐίοϋΐιι,

Οΐΐϊΐ'ΐίΐ 01 III 1ΐ3ΐιίΐ310Γ0δ 0ίνίΐ3ΐί8 001100881 δίΐιί (Ιοηΐ

£ΐ'3ΐίαιη, οΐ ρτχεοηίδ οΓΙίοίιιιιι ε^ίι ηιυΙίοΓ 8αιιΐ3Γίΐ.ιη3

οι ΐΐίοη ί§οη3. νίίΐίδΐίδ ςιιαηΐιπη Ιιοηυηι δίΐ .ιιιίιηί ςπιΐοδ

ηΠοείιΐδ ; νίϋίδΐίδ Ποιηίιιί ϋοηϊ^ιιίΐηίοηι, ψιοηιοάο ηιΗ-

Ιιιιιι οοιιΙοηιη;ιΐ, 80(1 «ιίαιιι ίη ηιυΙίΟΓΟ, οιίαιιι ίη ρ»υ-

ροιΊϋΐε, εΙ υΙ>ίευιιΐ(|ΐιο ίιινοηοπι ηιιϊιιι:ιιιι νί»ϋοιιι 3β

ίοι•νϊιΙ:ιιη, 8ΐ:ι1ίηι ςηΐίυηι δΐιηηι ίΙΙί Ι»Γςί3ΐυΓ. ΙιιιϊΙο

ιιιιιγ ί^ίΐιΐΓ, ουδοοτο, οι ηοδ 1ΐ3ΐιο ιιιιιΙίβΓοηι, ευηιςιιβ

1113^113 3ΐΐοη1ίοηβ 3οείρί3ΐιιυ8 άοείήη.ιπι 3 δρίΓίΐιι

|ΐΓοΓεοΐ3ΐιι. Νοιμιο οιιίιη ηοδΐΓ3 δΐιιιΐ <ιικε ο'ιοιιιιΙιιγ, ηο-

<τ|ΐιο οχ ρΐ'ορηα Ιίη§ιΐ3 ΙοηιιίηιυΓ ςυοοοιιηιςιιβ (ΙίχεΓί-

111116, 80(1 Ποηιίηί Ικ•ιιί;,'ηίΐ3ΐβ α"ιΐ'ϊ^οηΙο ρπιρίΟΓ νβ-

81Γ3Π1 8;ι1ιιΐειιι 01 <κ(1ίΓιε.ιΙίοιιοηι ΕεεΙοδίχ Ι)οί. Νβ ί^ί-

Ιυτ 30* ιηο (ΙίοεηίοηΊ, οβήδδίπιβ, ηοςυο 3(1 ιοιιιιίι.ιίοιη

1110.1111 Γ0δρίϋΪ38 \ 56(1 (1110013111 03 (ρίΧ 1)01111111 8Ι1Ι|(

«ΙΓι'ΓΟ, 3(1 οιιιιι (|υ! ιηο ηιίδίΐ βΐΙεηΜ ηιοηΐο οοιινοΓβιιβ»

νίςίΐί 3ΐιίιιιο ηυ% ϋίευηΙυΓ ,ιοοίρο. ΟυπικΙοη,υϊίΙοηΊ ει

ίη Ιιιιηιηιιϊ» ηοςοιίίδ, φιβηαΌ ΙιηροπιΐοΓ (Ιίηιίοιιι.ιΐο

ΟΟΓΟΙΙ.ΙΙΙΙδ 1Ϊ10Γ38 ΙΐΓΐΙΙίΙ, ΙΐΙΙΙΟ 18, φΐί 638 ηί1θΓΐ, ρβΓ 88

ηιιΙΙίυδ ηιοηιβηΐΐ ββΐ, 8βά υίγ ο Ιπνίο, φΐί δχρβ ηοηιιβ

ρΓΟ§θηίΐ0Γ68 Ι111Ι110Γ3ΓΟ ρβδδίΐ, θΙιδΟΙΙΓ.18, (Ί ΟΧ θΙ)80Ι1-

πδ : 80(1 ηοη 3ϋ ιΙΙιιιη δροείβηΐ ηυί ΙίΙβΓ.ΐδ δΐΐδεορίυη

811111, 80(1 ρΓΟρΙΟΓ ϊΐηρβΙ'»ΙΟΓΪ35 ΓΐΙΟΓ.15 ΊΙΙί (]ΙΙ0φΙ6 ιηιιΙ-

111Π1 ΟχΙΐίΙίΟΙΙΙ όΟηΟΓΙδ, 30 1ίΐ0Γ3δ «13^113 011111 Γβϊβ-

Γβηΐίϋ 01 δίΐοηΐίο Γοοίρίυηΐ. δι ί£ίΐηι- ίδ (ριί Ιιοιηίιιίδ

1Ϊ10Γ38, βΐ ο!ι:ΐΓΐ3ΐη Ι.•ιη1ιιηι αΙΤοιΙ, δίε οηιηϋιιΐϊ 3εεβ•

ρΐυδ βδΐ (6) : ηΐϋΐιο πΐΒβίδ νοβ οοηνβηίΐοΐοηυί.1, ηιιχ » ■

δρίιίιιι νοίιίδ ροΓ ιιοδ πι ί ιΐιι ιιΙιιγ, ιιιη),*ιιη 3ΐΐοηΐϊοηβ

δΐΐδοίροΓΟ, ιιΐ ιιι.ι^ιΐ3ηι (•ι;ιΙί ,ιηίηιί Γοοίρίιιΐίβ ιιιογοο-

ιίοιιι. Νίΐιη δι νίιίοτίΐ Ποηιίηιΐδ ηιιίνοΓδΟΓυηι ηιιίιιΐ3πιιη

νο5ΐΓ3πιηι 3ΐ3θήΐ3ΐεηι , βΐ ηοοίδ Ιβι-χίοι-βδ «ιπιρίυβ

ρΓβρίοΓ νοδΐΓ3πι χάίΓιοΒίϊοηβηι ΜίρρηϋοΙιΊΐ, οι νοίιίβ

ιιι:ι]οιοιη ρτχΙ)β1>ίΐ ίιιΙοΙΙοιΗιιηι, υΐ 03 ο,ηχ (ΙίοιιηΙιΐΓ

ίιιίοΙΙίξΟΓΟ νβίβίΐΐίδ. Ι.ίΙιοπιΙίδ οπίιιι 051 δρίηΐιΐδ ρΓ;ιΐίη,

01 δβ ίη οιηηοδ οΓΓιιηιΙοικ, ηιιΙΙιιιι (1ί\ ίδίοηβπι δΐΐδΐίιιβΐ,

βοά οηηι άίδΙπηυίΐυΓ, ηΐ3βίδ ΟΓοβείι, βΐ αυ3ηΐο ρΙιΐΓββ

δΐιηΐ ο^ι1δ ρ»Γΐίείρβδ, ΟηΙο οι ΙιβηοΗοίιιπι ηΐ3§ίδ οχίεη•

άίκΐΓ. Αββ ί^ίΐιίΓδί νίάβΐιΐΓ, οι ηοίΐίο 3(1 δβποηι βοπιη>

ο,ιιο ρΐ'ΐυβ άΊεΟ δΐιηΐ νοιιίβιηυδ, 30 νί(1ε:ιιιιιΐδ ιιϋί

δοιηιο (ΙεδίβΓίΙ, 01 υηάβ βαηι ΓβρβΙβΓβ Ιιο<1ίβ οροΠβαΐ.

(α) Ώβ (ρΐ3 ηίο ΗοπιΙΙίϊ «οπηοηοιη ΙιαΙιοαΐ, ηοηϋαπι 5311$

ρβΓϋρβΛιιπι ηοΰίδ 651.

(6) (,ιιιαιιΙ;ι οιιιη ΓβνβΓβηΙίβ οΐϊπι βχοίρβΓβηΙιΐΓ ιηιρεΓ.ιΙο

Γί3Β 1ΪΙβΓ3Β, νϊΐΙβΓβ βδΐ 3ρα(1 δΟΓΙΡίΟΓΟδ ΟΙΠΙ ΕΟΟίΟδίβδΙίΟΟϋ,

Ιυηι ΒνζβηΙίοβ. ΙΛουηι ίηδίςηβιη Ιιβοβπκΐδ »Γα<1 5001"• '*»• *»

ο 24 : οοί η3π•»ΐυτ οααι ία αΌροβίΙίοιιβ Εϋδΐ3ϋιϋ, βρίδο.

ΑηΙϊοοηί33, ωΐ3 ρβηε οίνίΐηδ δβαιίιοηβ οοπη38Γ35δβΙ, βιςιιβ

υΐΓΪηααβ βηιωΐϊδ δίβιιΐίοιίδ ΓβοΙίοηυπι ρβπίηιΐδ, ςακ δίΐιί

ηιΐΐίΐί'β 3ά]ΐηιχ(ίΓ3ηΙ,ί3αι ρΓορβ Γ\ιϊ85βΙ ϊιι βΛ βίτοχ ρΓϊΙϊυηι

νβηίΓβΙιιτ, δΐιρβΓνοηιεηΙβδ ΪΓηρβΓβΙηπβδ ΙίΙβΓβδ ρορυΐυηι Ιί-

πιοτβ ϊηιρίβνίδδβ, βΐ ΓαεΙίοβοδ οοηιρβ.«ηιί88β. νίαϊηιια ίΐιρτ»

Γοηιο ϊιι βρϊϊΐοίίπι Ηοηοπϊ 5αοταηι :ρρ Ίΐαπ : ιΐίχίιηυδςοβ

ρ.ΐδδίπΐ ίΠΐρβΙ•3ΐ0Π35 βρίδίοΐϊδ Π30 ΙΙΠ3 νΟΟΟ 50ίΓ0 βρρβΙΙβΙΐι

Ιιιί55ο, (ΐικχΐ βοΐυηι ηοπιοη 3(1 ΓβνβΓβηϋιη» »1ςιιβ ηιοΐιιηι

ροραίαιιι νοαιύαΐ.
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(1|1<>ΙΙ3Ι1Ι ίβίΐΙΙΓ ΙΙΙΐρβΓ 3ρριΐΙίΐηΐΙ«, 30 (ΙΟΟΟΙΚΙ) ίίΐΙβΠΙ

Γοοίιηιιβ ? Οο ιοί νοϋίδ ηβιπιΐι.ιηηι*, 61 ιΐο δο<Ιοηιοηιιη

ίηοβιηΐίο, ίΙΙίο 3 δβπηοιιε (Ιοδίίιίηιιΐδ, υυί ]ιΐ5ΐιΐ5 ΐη δο-

(ΙΟΓ δβΠΉΐΗδ βδΐ. 5θ/ βΙΙΪΠΙ 6<)Τα*Η» ΐ%1 «ΙίρβΓ ΐετταηχ ;

η 1.01 ϊηΐτανΗ ίη 8εαοϊ, βΐ Ιιιηο ϊτα α Οοο ίηιηιΪ553 8ο-

«1υιηί(38 βρρΓβΙιεηαίΐ, 61 ΙβΓΜηι ίΙΙηαι η1)θ1βνίΐ, ςηαιιϋο

οι ιιχογ |ιΐ£.ιϊ βΟΓυιη φι* βϋ βηββίίδ αΊοΐβ ΓυβηηΙ ίιη-

ΙΙΙ6Ι110Γ. βρβΟΐβνϊΙ Γ61ΓΟΓ8ΙΙΠΙ, 61 ίϊ0ΐ3 681 0θΙΐ1Π)η3 83-

ΙΪ8, ροΓριΐιιιιηι ηαοηϊπιβηΐιιιη ροδίεπηπϋιΐδ δα?ου.ΙΪ8

βικβ ηββίί^οηΐίοο ρΓ.ιϋβη•;. ΟρβΠΒ ρΓβΐίιιπι ηηηο Γυβ-

ΓΪΙ ϊηΙΟΠηίδδΧ δβΠβί ΪΙΙδίδΙβΓβ, 01 ρ3Η03 νβδίΓΚ 03-

ΓΪ13ΙΪ Ιοηυι, υΐ ίΐβπιηι νία"β31ίδ 03ΐϊΐ31βπι 61 οοιηηιίδβ-

ΐ'3ΐίοικ•ιη ρηΐΓίηΓοΙιοί. ει Οβί ιιι ίΙΙιιηι ϋβηβνοίβηΐΐβηι.

ΝβΠΙ Ιιϋϊ, 0110 δΟΐβ, ]ΐΙ$Ιυδ 1,01 Ϊη 8θβΟΓ ΒβΓΤβΙΙΜ 681,

ο,ϋί .ίιιιοιιι 8θ(1ο»ιί$ βΓβηΙ, ροΊΜΐιι ΙιιβηιιιΙ, ρηΐΗαΓοΙια

δίιηυ.1 ει ϋΙοΐΊΐιιι ϊηΐιτίΐιιιη ιηϊίβΓηηβ, ςιιοηι ρκ>ρ|ιτ

δυοηι ρβοοοίιιπι βιΐδϋηοβηιηΙ, βΐ άβ ]ιΐδ(ο νβΜβ βοΙΙϊ-

« ϊιιΐδ, ιιι.-ιηβ νοηίοηδ δροοίβϋβΐ ο,ιμβ ίϋί Γαεία Γυεηηΐ.

27. ΟώιαιΙο αιιίβιη νεηϊί, ίιΐϋ,ιιϊΐ, ΑΰιαΙιαιη ηιαηβ αά Ιο

«Η», ΐίϋ χΐείεταΐ οοηιηι Ώεο, 28. εϊ η$ρ<•χϊΙ ϊη [αείεηι

8οι1οηιοηαη ει (ϊοιηοπίκε, βι ίη (ατίειη άταιηι]αεεηΐϊ»

ηρϊοηη, εϊ υϊάϊΐ. Ει εεεε α*εεηάεΙ>αΙ βαηνηα άα /«τη,

φιαιί [αιηιιι εαηηηϊ. Ιιι βο, ίιχ|υίΐ, Ιοοο, ϊη ςυο οοΐΐο-

ΐ|ΐι»1ϋ5 οδΐ οιιιη ϋοηιίηο, οι ρι-ο δοιίοηιϊιίβ τορινϊΐ, νί-

«Ιοϋβΐ Ιεπίΐιϋίδ ίΐϋιΐδ ρο6ηα2 νοδίί^ϊβ, 61 άβ ]ιι<>1ο άί-

βοοΓΟ αΥιιιχιιά νοίβϋβΐ. Ιδ βηΐηι δ3ΐ>οιοπιηι πιοδ βδΐ, ιιι

ρΐιιπιηυηι βΠοοία πιονεβηΐιΐΓ, οι οοπιρηίβηΐιιι•. Ει ιιι

(ΙθΓ63ΐ 1105 ϋίνίΐ13 δθΓΪρΙΙΙΓ3 δρίπΐυδ βΠΐίβΙΙΙ δΙαΙΪΠ)

•ρβί ηυ^ιβ Γβΐ ηοΐίΐίβηι οοηοβδίϊδδβ, ε( ;ιΐδΐυιη οιιγ»,

ςιιιιη ριο Ι.οΐ ΒβΓβϋβΙ, Ιίϋβηδδβ , ίηα,υίι : 29. 0Η,η

εοηΐβτετεί Οο/μιλη» άνίΙαΙε$ τεαϊοηη ι7«ιμ, τεεοτάαΐη»

ειΐ ΰεα$ Αΰτα/ιω, ει ειηΐιϊΐ ί,οΐ β τηειίία αιΰνεηϊοηε.

(ίϋΐ(1 βκΐ, ΚεεοΓάαΐΜ ε»ι ΰεα$ ΛοηιΗω? Ηοο εβί, ρβΐϊ-

Ιίοηίδ ο,αηπι Γβοΐΐ, ϋϊοεηβ : Νε »ϊηιηΙ ρετάαι }μΙηπι

(Ηΐη ΐηιρίο (Οεη. 18. 22). ΟϋΓ \%\νατ, «Ιίχορϊι βϋ^ϋίδ,

ρΓβρΙΟΓ ϋΓαιΐοηβιη ρβΐι ϊ.ιγοΙιο; ^ϋδιϋδ δΟΓνβΙυβ 681 61 ηοη

ρΓορίΟΓ δυαιιι ΐιΐδΐίΐΐ3πι? Ιΐβ οεπβ, εΐϊηπι ρΓορίΟΓοη-

ιϊοηεηι ρ3ΐΓΐ3Γο1ΐ33 : ηιιβιιάο εηΐιη ί|ΐιο<Ι βχ ιιοοίδ βδΐ

βιιιιιιΐ βΙΙΌπιιιιΐδ , ϊρβα βΐίβιη ίηΙΟΓΟβδδίο δ.ιηεΙΟΓυιη

ρΐυπηιυιη ηοϋίδ οοηίεη. ςιιοϋ δι ίρδί ηεβίΐ^βηΐβδ Γυο-

πηπίί, βι δρβπ» ϊη ίΐϋδ δοΐίδ ηοδίηο δβΐιιΐίδ οοΙΙοοβνε-

Γίιιΐϋδ, ιιιΙιιΙ βιηρίίυδ ηοϋίδ ρΓοιΙεδΙ : ηοιι ηυοιΙ ηιϊηιΐδ

ν;ιΐ63ΐιΙ ίιΐδΐϊ, δβ(1 φΐϊ3 ρΓορίβΓ ιιοδίΓβιιι (Ιοδίϋίβιη ηοδ

ϊρ•θδ ριοιίίιιιιΐί.

2. Ει ιιι ιΐϊδοβδ ςιιοηιοοΌ, ουιη ηΡ£ΐϊ^οηΐ68 βιιιηυ«,

βΐίαηίδί ^δΐί βΐηΙ ςυί ρΓΟ ηοϋίδ 0Γ3ϊιι , βΐϊβηυΐ ργο-

ρΙιεί* , ηιιΙΙ,ι ηοοίδ ίικίβ βίΐ υΙΪΙίΐίΐκ (ίΙΙί οιιϊηι δυ.ιηι

νίΓΐυίοιη ρβΓ Ιιοο (1οιιιοη8ΐι;ιιιΐ , ηουίδ βιιίειη οΙ) ϊηι-

ρι ο1)05 πιΟΓΟδ ηιιΙΙη επί υΐίΙίΟδ) , »ιιϋί ϋοιιιη υηίνεΓ-

ϋΟΓϋΠΙ, 2(1 6ϋΠ1, ςΐΐί άβ ϋΙβΓΟ Π131Π8 83ηθΙί1ΐθ3ΐϋ8 681,

.Κ'γοιιιϊ.ίιτι ρΓορΙιοΐ;ιιη Ιοηυβηίβηι : Λ'β οτη ρτο ροραίο

ηοε, φιία ηοη εχαηάιαιη Ιβ ^βτ. 16. 7). Υκίο Οοιηϊιιϊ

Ι)οιι ί£ΐΓιΐηΙβηι : ρηεόίοϊΐ ρΓορΙΐρΐ,τ: , ιιι ηβ οιιιη ροδί

θΓ3ΐΐοηβπι ηοιι εχπικΙίβΐιΐΓ , ηοο δΐιίδ ρεοοβιίβ (η1>υ»ΐ ;

61 ϊιίβο ]αιη ρΓχηυιιΐίηΐ εϊ ροριιϋ ιιεηιιϊιίαιιι. οι ρτοΐιϊ-

ίιεί ηβ ργοοοΙιιγ , αϊ ε( ϊρδβ δοΪΓβ (|ΐιεαΐ ίη^εηΐεπι ^α-

«Ιλόπιπι ρβΓνβΓ>ΐ»3ΐοπι : βΐ Ϊ1Π βοϊαπί ηϊοίΙ βίδρΓοάεβδβ

ρτομ'.ιεΐ3πι , ηίδί εϊ ίρδί ςιικ $υα δυηΐ ρΓοΓοΓΓβ νβΐϊιιΐ.

Ιηχοεαίϊο «< ΐηΐΐτοαιϊο ιαηαοηιιη. — \ά δοίοηΐβδ ,

αίΐβοΐί , οοιιΓιιςίηιηιΐδ αι! δαιιοΐοηιηι ρητοί, , οι ΟΓΟίηυ•;

ιιΐ ρΓΟ ηοοίδ ίηΙβΓΟοιΙβιιΙ : 86(1 ηοη ίΙΙυπιηι ριη-,Ιχκ;

Ι.'ΐιιΙιιηι οοιιΗιΙίΐηιιΐδ , 80(1 ει ίρκί ιιοδίη , ιιΐ οροΠι-Ι ,

οΜδμβηδεηιιΐδ τροΐβ, οι :ιιΙ ιικ-ΐίοπι δοηιρΟΓ οοηνιτιί

ΙΙΪΙ.ΊΙΙ1Ι1Γ , III ΙΟΟΙΙΠΊ (Ι(ΤΙΠ)Η ΟΓΐΙΪΟΙίί <ρΐΧ ρΐ'Ο III |>ίβ

ΓιιικΙίΙιΐΓ. Ηοο βΐ 3(1 βΐϊιιιη ρπιρίιοίηιιι (α) ϋίοίΐ 1)πηιί-

η:ΐδ υηίτοΓδΟΓυιη : Νοη νϊάει φιιά ϊριΐ [ααιιηΐ ? Ιιι-

(ΐΊΐΦιηί αιΐϊρειη, ει ρΐαοεηίαι ξααηηΐ εχεπϊΐιιί ανίί (•'β•.

7. 17. 18) : 30 δι ϋϊοβΓΟί : Ριο ίΙΙίδ πιο Γθς.18, ιριί η

ρβοοηιο ηοη ϋεδίδΐιιηΐ , ηιιί οβγοπΙ δοηδυ ϊιιϋι ιιιϊΐαΐ ίχ

κυ;ν ΐ|ΐι:ι Ι:ιΙ)0Γ.ιηΙ , δβ(1 8Ϊ0 ηιιΙΙΟ οΌΙοΓβ δΐιηΐ ηΙΓπΊί ?

Νοιι νϊιίεδ δΐιηιιιιυιη οοπιιιι οοη1οηΐ[1ιιιη ? ηοιι νίϋΥδ

οοηιηι ηΐ3§π3ΐη ίηδ3ΐιί3ΐη? ηυοηιοιίο ιιοιιϋυιιι δ:ιΙίοιι-

Ιιιγ ίιηρίβίβίο , δβ(1 <|ΐι:»8Ϊ δΐι$ ιιι Ιοίο, δο νοίιιΐοηΐ ιιι

ίηίΐ]υίΐ31ι6ο8 8ϋίδ? Αηηοη δι νοίΐβιιΐ οοηνοηί , πιι,Ιϊ-

Γοηΐ οοΙιΟΓίαηίοδϊ Νοιιιιβ ε§ο δυηι ρβΓ ρηιρίιβίί» οΙ:ι-

ΓΠ3ΙΙ8 , βι οΊϋβιΐδ : Ει άίχϊ ροαίψιιιηι ι'/)5β κο-ΙαΙα αϊ :

Ρο$ΐ Ιιαε οηιηία αά ιιιβ πηνπίετε , ει ηοη αι εοηνεηα

(/ι/. 5. 7) ? Νυιη ιιΐίιιιΐ ηυχτο , ηιιηιιι ιιι (|ΐιΪ0803ηΙ 3

ρ:χο:ιΙο Ιαιιΐυηΐ, 61 8Ϊ>1:ιηΙ ηι:ιΙ;ι ? ιιιιιιι ρπ> ρΓ;«ΐ6Γίΐίδ

ΓαΙίοιιειη β\'\ξο , δι νίιίοιιιη ίΐΐοδ νβΙΙο η^ϊ,.ίβοοι•»: ?

ηοηηβ ηιιοΐί(Ιίο οίηιηο, άίοεηδ : Λ'ινιιφιϊιΙ νυΐιιιιΐηιε

νοίο τηυηοη ρΜεαίοή», «'ίκί εοηνεηί εηιη ει ν'ινεη

(ΚζιχΙι. ιδ. 23) ? Νοηιιε ρΓορΙΟΓΟ» οιιιιιί» Γβοϊο, ιιΐ αΐι

ίιιΐκιίΐυ ειίρίηιη ουδ (|<ιί αϊ) οποίο ρι%οοουραΐί μιιι• !

Αηηοη δι νίιΐοηιη οοηνεΓδοβ , (ϋ1ΤοΓο? Νοηοο ο§ο 8«ιιιι

ηιιί (Ιίοο : ΑάΙηιε Ιε Ιοιιηεηΐε ά'ιαιηι : ηοε (ΐά&ιιιη (1»η.

58. 9) ? Νιιιιι δίο ίρδί 8υχ δβΐυΐίδ ανίϋί δΐιιιΐ, ιιι ιιιίΙιί ΐη

ορΐ:αί•» οδΐ οιιιηοδ Ιιοηιϊηοδ 83ΐνοδ Ιϊογϊ, οι »ιΙ ;ι;ιιίιϊο-

ηβηι νοιίϋιΐίδ νοηΐΓβ (1. Γί»η.2. 4) ? Νιιιιι οιιϊηι νοβ οχ

ηίηίΐο ρΓοοΉχί , υΐ ρβπίβηι ? ιιιιιιι δίηβ οαιίδα γο^ιιιιιιι

ίιιΐιιπιιη οι ίιιηιιιηοΓ3 υοη:ι ρι-χρηΓϊνί ? Ληηοιι ρπι-

ρΐβΓ Ιιοο οΐ ^οΐιοιιη.ιιιι ηιίιΐίΐυδ 8ηιιι , ιιΐ Ιιιι]αδ ιιιείιι

ηοηιίηβδ ίη Γοςηυηι οχίοηιηι ίιιΐηκ1ιιο»ιη? Νο ίςίΐιΐΓ,

Ο 1)0310 ριορίιοί;» , ίΙΙοδ ΓΟΐϊιιφίβηβ , ιιιίΙιί ίΐΙΙοηδ Ογ.ι-

Ιϊοηοιη : 80(1 ίΙΙικΙ υιιυιη ΙίΙ>ί οιιγ;ο δϊΐ , ιιι Ηΐοηιιιι

ηιοΓϋυδ δηηιΊΗΓ, 61 ίη δοηδίιιιι ίηΙΪΓΐιιίίαιίδ δΐιχ αΐιριο

3(1 νβίοΐυϋίιιοιη ίρδί ΓοϋικβηΐυΓ ; οΙ ηιθ3 οιιιηίηο βο-

(ριοηΐιΐΓ. Νοιριβ οιιϊηι ιιιογογ, νοΙ (ΙϊΙΓογο, φιαηιΐο

νίιΐοο 3ΐιϊηι:ιιη £Γ3ΐ.ιιιι : πιιιιιιι οηίιιι ΙαιιΙυιιι Γθηιΐ)Γ> ,

ηοιιρο οι ΓοιιΙίΐοηιιΐιΐΓ ροοοηΐβ, 01 .ίΙι οίδ ηϋ^Ιίιιρ.τΐιΙ,

01 ηοη υ1ΐΓ3 ϊιιΓογο ροοηβιη ρβοοηΐίδ. Νιιηι ρπινο ι-ΐ

ιιιοίοδίυιη 081 ηιιο«1 3 ιιιβ ρπιροιιϊΙιΐΓ ? Νίδί δοΪΓβηι

αΌΐΟΓΪΟΓβδ ίίιτί , ηιΐ3ΐκ1ο ρΓίοπι ροοοαΐ3 ηοη οοηΓιΐοη-

Ιιιγ, ηεςιιο ίϋίρ^υιη τοο,υίΓΟΓβιη. ΥβΓυιιι ςυΪ3 δοίο 1ιο•

ηιίιιιιιη ςοιιιΐδ ηιη(?ίδ 30 ρεοοηΐιιηι νβΓ^ΟΓΟ, ρΓορΙιτο.ι

νοίο III ('ΟΙίΙίΙΟΪΙΙΙυΓ ρι-ίοπι ρ0003ΐ3 , οι οοιιΓθ8δίοηο

ρΐ'οΙιίΙιοηιιΐιΐΓ ηβ ίη 03(1οηι Γοοία'αιιΙ.

3. 1Ι;οο ί^'ίΐιΐΓ οοί,'ϊΐΗΐιΐοδ , (Ιϋοοίί , »ο ϋοηιίηϊ υβιιί-

ςιιίΐαΐοηι ίη ;υιίιηο νοΓκηιιΐοδ , ηβ δίιηυδ (Ιβδίϋβδ : δβιΐ

11)3^1)31)1 ηοδίη ίρδοηιιη ββηιηιιΐδ ουΓαηι , βι ρβοοβίο-

γοιιι ηΐ30ΐιΐ38 ριιη;οιιιιΐδ , ηΐιμιο δίο αϋ δ:ιηοΐηηιηι Ίη-

ΙβΓΟΟδδίΟΙΙΟΠ) ρΓΟρβΓΟΙΙΙΙΙδ. Ν3Ι1) δί ί•θΙΐΓϋ βΐ νΐ|{ί1β8

οδδβ γοΐιιεπιηηδ , οιίηιη ρβΓ ηοδ ίρ$08 οπιηΐβδ ρΙιΐΓί-

ηιιιηι ηοοίδ ρΓοιΙοΓίιοπδ. Νηιιι ο,ηοηίβηι οΙ<>ιηειι$ 081

Ποηιίηιΐδ ιιοκιογ , ηοη δίο αηιιιιίΐ οιιιη βΐ) 3ΐϋδ ρΓΟ ιιο-

1)15 οιαίυΓ, αϊ ουιη 3 ηοϋίδ ίρδίδ. V ί<Ιο ϋοηίΐηίοιη βχί-

(α) ΑΙφίί ίιΐοηι ϊρδβ ρι•ο| •1)θ3 ε$1 ίδ ΐ]ΐιί ηϊο Οϋΐηαιοιηου-

ΙϋΓ, ει 0^08 Ιοαίϋ αΟΌπυτ, ηοιηρο ϋοΓοιΐ)ΐΛ&.
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δμίν ίιηγούμενοι, καϊ τδν τών Σοδόμων εμπρησμών,

εκεί τδν λόγον έστήσαμεν, δπου δ δίκαιος είς τήν Σηγώρ

βιεσώθη. Ό ήΛιος γάρ έξήΛΟεν έπϊ τής γης , φησί,

*αί Λώτ εϊσήλΟεν είς Σηγώρ , χαϊ τότε ή Οεήλατος

εκείνη οργή τους τε έν Σοδδμοις κατέλαβε, χαΐ της γης

τδν άφανισμδν είργάσατο, δτε χα\ ή γυνή τοΰ δικαίου

έπιλαθομένη τών ^ηθέντων παρά τών αγγέλων, έπιβλέ-

ψασα εις τά δπίσω, έγένετο στήλη άλδς, διηνεκές υπό

μνημα ταϊς μετά ταύτα γενεαϊς της οικείας (Ιαθυμίας

παρεχομένη. Άναγκαϊον ούν σήμερον τά έξης έπελθόν-

τας μικρά τίνα διαλεχθήναι πρδς τήν ύμετέραν άγάπην,

ίνα πάλιν είδήτε τοΰ πατριάρχου τδ συμπαθές κα\ φιλό-

στοργον, κα\ τοΰ θεοΰ τήν περ'ι αύτδν εύνοιαν. Επειδή

γίρ, της ανατολής τοΰ ηλίου γενομένης , δ μέν δίκαιος

Λώτ εις τήν Σηγώρ διεσώθη, οί δι τά Σόδομα κατοικούν-

τες ύπδ τήν δίκην γεγόνασιν, ό πατριάρχης ομού κάκεί-

νους οίκτείρων της απώλειας, ην διά τήν οίκείαν παρα-

νομίαν ύπέμειναν, και περί τοΰ δικαίου σφόδρα φροντί

δων, όρθρίσας, φησί, περιεσκόπει τά γεγενημένα. "ίΐρ-

Ορισε γάρ, φησ'ιν, Αβραάμ τφ πρωϊ είς τδν τόπον,

οδ είστήκει εναντίον τοΰ θεού, καΐ έπέβΛεψεν έπϊ

πρόσωπον της περιγύρου Σοδόμων χαϊ Γομύρ'ρ'ας,

χαϊ εΊ6ε. Καϊ Ιδού ανέβαινε ρΛδζ έχ τϊ\ς γης, ώσεί

άτμ}ς χαμίνου. Έν έκείνω, φησ\, τφ τόπω γεγονώς,

ϊνθα τήν διάλεξιν πρδς τδν Δεσπότην έποιήσατο, κα\ τήν

περί τών έν Σοδομοις παράκλησιν, έώρα της φοβέρας

εκείνης τιμωρίας τά ίχνη. κα\τοΰ δικαίου ένεκεν μαΟεΐν

τι έπεθύμει. Τοιούτον γάρ τών άγιων τδ 5θος, φιλόστορ-

γον και συμπαθητικόν. Κα\ ίνα διδάξη ημάς ή θεία

Γραφή, δτι ευθέως αύτψ τούτου τήν γνώσιν ένέθηκεν ή

τοΰ Πνεύματος χάρις, δμού δέ κα\ τδν δίκαιον ίνα της

περί τοΰ Λώτ άπαλλάξη φροντίδος •, φησίν ■ 'Ετ τφ

έχτρΐψαιΚΰριον τιις πόλεις της περιοίκου, έμνήσΟη

ύ θεός τοΰ Αβραάμ, καϊ έξαπέστειΛε τδν Αώτ έχ

μέσον της καταστροφής. Τί έστιν, 'Έμνήσθη ό θεός

τοΰ Αβραάμ ; Της παρακλήσεως, φησιν, ής έποιήσατο,

λέγων, Μη σνναποΛέσης δίκαιον μετά άσεβους. Τί

ούν, αν είποι τις, διά τήν παράκλησιν τού πατριάρχου

ό δίκαιος διεσώθη, και ούχι διά τήν ιδίαν δικαιοσύνην ;

Να\, κα\ διά τήν παράκλησιν τού πατριάρχου• όταν

γάρ τά παρ' εαυτών συνεισενέγκωμεν, καϊ ή παρά τών

δικαίων [449] πρεσβεία τά μέγιστα ημάς όνίνησιν. 'Επει

εάν αύτοι μέν ρ'αΟυμώμεν, τάς δέ ελπίδας της ημετέρας

σωτηρίας έπ' έκείνοις μόνοις ποιώμεΟα, ουδέν ήμΐν

ίσται πλέον* ούκ επειδή ασθενείς οί δίκαιοι, άλλ' επειδή

ήμεΐς διά της οικείας ραθυμίας εαυτούς προδίδομεν.

β'. Καϊ ίνα μάθης δτι , δταν άμελώμεν, καν δίκαιοι

ώσιν οί υπέρ ημών παρακαλοΰντες , καν προφήται ,

ούδεν ήμϊν έκ τούτου δφελος γίνεται (εκείνοι μέν γάρ

τήν εαυτών άρετήν και διά τούτων έπιδείκνυνται, ήμίν

δέ ουδεμία έσται δνησις διά τδν οϊκεΐον τρόπον), άκου

σον τού τών δλων θεοΰ πρδς τδν έκ κοιλίας άγιασθέντα

Ίερεμίαν τδν προφήτην λέγοντα • Μη προσεύχου αερϊ

τού Λαού τούτου, δτι ούχ είσακοϋσομαΐ σον. "Ορα

τού Λβσπότου φιλανθρωπίαν • προλέγει τώ προφήτη, ίνα

μή μετά τδ προσεύξασθαι παρακουσθε\ς , νομίση οτι

διά τήν παρ' αυτού αίτίαν τούτο γεγένηται. Λιά τούτο

ήδη προμηνύει αύτφ τήν κακίαν τού λαού, καϊ διαστέλ-

λεται μή προσεύξασθαι , ίνα και αύτδς είδέναι Ιχη της

πονηρίας εκείνων τήν έπίτασιν, κάκεΐνοι μάθωσιν ώς

ουδέν αύτοϊς δ προφήτης συμβάλλεται , ε! μή και αυτοί

τά παρ' εαυτών είσενεγκείν βουληθώσιν. "Οπερ είδότες,

* 9ϊνίΙ. βί ηιιίιίαιυ αΐϋ ίνα της περ'ι τού δικαίου φροντίδος

άπα/λχξφ αυτόν.

αγαπητοί , καταφεύγωμεν μέν επί τάς τών άγιων

πρεσβείας, κα'ιπαρακαλώμεν ώστε υπέρ ημών δεηΟήναι,

αλλά μή ταϊς εκείνων ίκεσίαις μόνον θαόόώμεν , άλλα

κα\ αύτο\ τά καθ' εαυτούς δεόντως οίκονομώμεν, και της

επί τδ βέλτιον μεταβολής εχώμεθα, ίνα χώραν δώμεν

τή πρεσβεία τ?) υπέρ ημών γινομένη. Τούτο κα\ πρδς

έτερον προφήτην φησ\ν δ τών απάντων Δεσπότης ■

Ούχ όρςίς τί αύτοϊ χηιούσι; θυμιώσι στέαρ, χαϊ

χαυώνας ποιούσι τή στραιιη. τον ουρανού ' μονον-ΛίχΙ

λέγων πρδς αυτόν • Υπέρ τούτων με παρακαλείς, τί,ν

ούχ ισταμένων της πονηρίας , τών ούδεμίαν αίσθησιν

λαμβανόντων της νόσου έν ή* κατέχονται, άλλ' ούτως

άναλγήτο>ς διακειμένων; Ούχ δρας αυτών τήν ύπερ€άλ-

λουσαν καταφρόνησιν ; ού βλέπεις αυτών τήν μανίαν

τήν πολλήν ; πώς ούόέπω κόρον είλήφασι της ασεβείας,

άλλα καθάπερ δς έν βορβόρω , ούτως έγκαλινδούνται

ταΐς ο'κείαις παρανομίαις; Μή γάρ , ε! έβούλ',ντο έπι-

στρέφειν, παρακληθήναι άνέμενον; Ούκ έγώ είμι δ διά

τών προφητών βοών κα\ λέγων • Καϊ είπον μετά τό

πορνεύσαι αυτήν • Μετά ταύτα πάντα νρύς με

ανάστρεψαν, χαϊ ούχ άνέστρεψε; Μή γάρ έτερο/ τι

ζητώ, ή παύσασθαι της πονηρίας μόνον, χι\ στήναι τών

κακών ; μή γάρ υπέρ τών παρελθόντων εύθύνας απαιτώ,

εάν ίδω μεταβάλλεσθαι βουλομένους ; ού καθ' έκάστην

ήμέραν βοώ λέγων • Ού ΟεΛήσει θέΛω τδν θάνατον

τού άμαρτωΛού, ώς τδ έπιστρέψαι καϊ ζην αυτόν;

Ού βιά τούτο πάντα ποιώ , ίνα της απώλειας ίξαρτζάσΐι)

τούςέπι τή πλάνη προκατειλημμένους ; Μή γάρ, εάν Κω

μεταβαλλόμενους, ύπερτίΟεμαι; Ούκ εγώ είμι δ λέγων •

"Ετι ΛαΛούντός σου έρώ • Ίδνν πάρειμι ; Μή γάρ

ούτως αύτο\ έπιθυμούσι της εαυτών σωτηρίας, ώς έμο\

περισπούδαστόν έστιν απαντάς ανθρώπους σωθήναι, και

είς έπίγνωσιν αληθείας έλθείν ; [450] Μή γάρ δ:ά τούτο

σε άπδ τού μή δντος παρήγαγον, ίνα απολέσω ; μή γάρ

εική τήν βασιλείαν καϊ τά μυρία και απόρθητα αγαθά

ηύτρέπισα ; ΟύχΙ διά τούτο καϊ γέενναν ήπείλησα, ίνα

είς τήν βασιλείαν απαντάς κα\ διά τούτου δραμεϊν πα

ρασκευάσω ; Μή τοίνυν , ώ μακάριε προφήτα , εκείνους

καταλιμπάνων, έμοι προσάγε τήν παράκλησιν , άλλ' ίν

σοι τούτο διά σπουδής έστω, ώστε τής εκείνων νόσου πε-

ριγενέσθαι, κα\ εις αίσθησιν άγαγεϊν τής άρ^ωστίας,

και πρδς ύγίειαν έπαναγαγείν , κα\ τά παρ' έμοΰ πάν

τως έψεται. Ού γάρ μέλλω, ουδέ αναβάλλομαι , έπειδάν

ίδω ψυχήν ευγνώμονα ■ Ιν γάρ μόνον επιζητώ, ίμολογίαν

τών έπταισμένων. κα\ ούκ έτι τήν έπ\ τοϊς έπταισμένοις

δίκην επάγω. Μή γάρ βαρύ τι και επαχθές τό παρ'

έμοΰ προτεινόμενον ; Ει μή ήδειν χείρους γινόμενους,

έκ τοΰ μή δμολογήσαι τά πρότερα αμαρτήματα , ούκ

άν ουδέ τούτο έζήτουν. Άλλ' επειδή οΐδα τδ τών ανθρώ

πων γένος μάλλον πρδς κακίαν ίέπον, διά τοΰτο βού-

λομαι τά πρότερα δμολογήσαι αμαρτήματα , ίνα ή ομο

λογία κώλυμα αΰτοϊς γένηται πρδς τδ μή τοις αϋτοίς

περιπεσεϊν.

γ'. Ταύτα τοίνυν, άγαπητο\, αναλογιζόμενοι , και έν-

νοούντες τού ημετέρου Δεσπότου τήν φιλανθρωπίαν, μή

ρ'αΟυμώμεν, άλλα πρότερον πολλήν εαυτών τήν έπι-

μέλειαν ποιώμεθα, καϊ τδν |5ύπον τδν άπδ τών αμαρτη

μάτων έκκαθάρωμεν, κα\ ούτως έπι τάς πρεσβείας τών

άγιων σπεύδωμεν. 'Εάν γάρ βουλώμεΟα νήφειν καν

έγρηγορέναι, κα'ι δι' εαυτών παρακαλούντες τά μέγιστα

όνησόμεθα. Επειδή γάρ φιλάνθρωπος έστιν δ Δεσπότης

ό ημέτερος, ούχ ούτω δι' έτερων παρακαλούμενοςύπέρ

ημών έπίνεύει, ώς δι' ημών αυτών. "Ορα άγαθότητος



409 4«Ι5. ,ΙΟΛΝΜδ ΟΙΙΚΥ805ΤΟΜΙ ΛΚαίΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ.

ύπερβολήν • έάν Γδη τους προσκεκρουκότας ημάς , τους

ήτιμωμένους, τους μηδεμίαν πα(1ίησίαν Εχοντας, μικρόν

διεγερθέντας, και έπ\ τον πλοΰτον της φιλανθρωπίας

αύτοΰ χαταφυγεΐν έθελήσαντας , ευθέως έπινει/ε» ταϊς

αίτησε», κα\ χείρα δρέγει κειμένοις , καΐ διανίστησι

πεπτωκότας, κα\ βοά λέγων • Μή ύ πίπτων ούκ άν-

Ισταται; Άλλ' ίνα μάθητε και έξ αυτών των πραγμά

των, δτι πολλοί δι' εαυτών μάλλον παρακαλέσαντες

Γσχυσαν έπιτυχείν τών σπουδαζομένων , ή δι' έτερων ,

άναγκαϊόν έστι τους επιτυχόντος ε!ς μέσον παράγαγεϊν,

Γνα και ημείς μιμησώμεθα , κα\ είς ζήλον διεγερθώμεν.

'Λκούσωμεν τοίνυν πώς ή Χαναναία εκείνη γυνή κατ-

ώϊυνος ούσα την ψυχήν κα\ αλλόφυλος, επειδή είδε τδν

τών ψυχών ίατρδν , και τον ή1λιον της δικαιοσύνης άνα-

τείλαντα τοις έν σκότει καθημένοις , δπως μετά θερμής

κα\ ζεούσης προθυμίας τήν πρόσοδον έποιήσατο, καϊ ούτε

το γυναίκα αυτήν είναι , ούτε τδ άλλόφυλον , όκνηροτέ-

ραν γενέσθαι παρεσκεύασεν , άλλα πάντα τά κωλύματα

ταύτα παρωσαμένη , προσελθοΰσά φησιν ■ Έλέησόν

με, Κύριε, δτι ή Ονγάτιφ μον χαχώς δαιμονίζεται.

'Λλλ' δ τά απόρθητα της διανοίας επισταμένος σιγ| καϊ

ούκ αποκρίνεται , οΰ λόγου μεταδίδωσιν, ουδέ οίκτείρει

τδ γύναιον, ορών μετά τοσαύτης οιμωγής προσελθοΰσαν,

[451] άλλα μακροθυμεϊ, βουλόμενο; τδν λανθάνοντα θη-

σαλ)(Αν έν τ,ή γυναικί κατάδηλον άπασι ποιήσαι. '^δεϊ

γάρ τδν κρυπτόμενον μαργαρίτην , 3ν ούχ έβούλετο

λαθεϊν ημάς ■ καΐ διά τοΰτο αναβάλλεται , και ουδέ

αποκρίσεων άξιοι, Γνα ή πολλή της γυναικδς προσεδρία

διδασκαλία πάσι γένηται τοις μετά ταύτα. Κα\ δρα τοΰ

θεού τήν άφατον αγαθότητα. Αύτδς μέν , φησ\ν , ούκ

άπεκρίνατο αυτή • οί δέ μαθήτα\ συμπαθέστεροι χα\

φιλανθρωπότεροι νομίζοντες είναι , ού τολμώσι φανερώς

ειπείν Παράσχου αυτή τήν αίτησιν , έλέησον αυτήν,

σπλαγχνίσθητι έπ' αυτή • άλλα τί ; ΆπόΛυσσν αυτήν,

δτι κράζει δπισθεν ημών, μονονουχ\ λέγοντες ■ έλευ-

Οέρωσον ημάς της έπαχθείας, άπάλλαξον ημάς της

κραυγής της παρ' αυτής γινομένης. Τί ουν ό Δεσπότης ;

Νομίζετε με, φησ\ν, εική σεσιγηκέναι , καΐ μή άξιώσαι

αυτήν άποκρίσεως ; 'Αχούετε • Ούκ άπεστά,ίην εΐ μή

είς τά Χρύβατα τά άποΛωλότα οϊχου ΊσραήΛ. Ούχ

Γστε , φησ\ν , δτι αλλόφυλος έστιν ή γυνή ; ούκ Γστε ότι

/.α\ύμϊν ήδη παρηγγύησα είς όδδν εθνών μή άπελθεΐν;

Τίνος ουν ένεκεν ούτως άνεξετάστως τήν συμπάθειαν

έπιδείκνυσθε ; Σκόπει τήν εϋμήχανον τοΰ θεού σοφίαν,

πώς κα\ δτε έδοξεν άποκρίνεσθαι, τής σιγής βαρύτερον

καθικνίΐτο τής γυναικός , κα\ μονονουχί καιρίαν αυτή

δέδωκε τήν πληγήν, κατά μικρδν αυτήν διεγεΐραι βου-

λόμενος , ίνα μάθωσιν άγνοουντες οί μαθηταΐ τήν

έγκεκρυμμένην έν αυτή πίστιν. Άλλ' ουδέ ούτως

ένάρκησεν, ουδέ οκνηρότερα γέγονε θεασαμένη καϊ τους

μαθητάς ουδέν πλέον άνύσαντας, καϊ ούκ είπε πρδς

έαυτήν • Εϊ μηδέ ούτοι Γσχυσαν δυσωπήσαι τήν υπέρ

έμοΰ ίκεσίαν ποιησάμενοι, τίνος ένεκεν είκή και μάτην

προσεδρεύω ; άλλα καθάπερ ύπδ πυρδς φλεγόμενη , καΐ

έμπιπραμένη τδν λογισμδν, κα'ι τά σπλάγχνα διακοπτό

μενη , πρόσεισι προσκυνούσα καΐ λέγουσα , Κύριε ,

βοήθει μοι. Κα\ ουδέ ούτως έπινεΰει τή γυναικ\ , άλλ'

άπόκρισιν ποιείται τής προτέρας βαρυτέραν. Οΰκ Ιστι,

φησ\, καλόν Λαβείν τύν άρτον τώ>• τέκνων, χαΐ

βαΛεϊν τοϊς χνναρίοις. Έννόησον, αγαπητέ , κα\ θαύ-

μασον ενταύθα τής ψυχής αυτής τδν πόθον χα\ τήν

«ίστιν τήν ύπερβάλλουσαν • δτι κυνάριον άκούσασα ούκ

έδυσχέρανεν , ούκ άπεπήδησεν , αλλά μΛά πολλής

ευγνωμοσύνης» φηοί* Ναϊ, Κύριε• χαΐ γάρ τά χννάρΐΛ

έσΟΙει άπύ τών -ριχίων της τραπέζης τών κυρίων αν-

τών. "Ομολογώ , φησ\, κυνάριον είναι• ώς κυνάριον ουν

με άξίωσον τών ψιχίων τής τραπέζης. Είδες γυναικός

πίστιν καΐ εύγνωμοσύνην ; Κατεδέξατο τδ είρημένον,

κα\ παραχρήμα επέτυχε τοΰ σπουδαγμένου, καλ επ

έτυχε μετά πολλών τών εγκωμίων. Τί γάρ φησιν ό Χρι

στός ; ύΟ γύναι, μεγάλη σου ή πίστις - γενηθήτω σοι

ώς θέ.Ιεις. Ώ γύναι ■ θαυμβσμοΰ τδ 4ήμα, επαίνου

πολλού γέμον τδ είρημένον. Μεγάλην, φησιν, έπεδείξω

τήν πίστιν • δια τούτο τοσαΰτά σοι υπάρξει, όσα θέλεις.

"ϋρα φιλοτιμίας δαψίλειαν,. κα\ θαύμασοντοΰ Δεσπότου

τήν σοφΓαν. ΤΑρα ούκ έν προοιμίοις ένομίζομεν άσυμ-

παθή τίνα αύτδν είναι, ούτω διακρουόμενον, καΑ [452]

πρότερον μέν ουδέ άποκρίσεως άξιοΰντα τδ" γύναιον,

μετά δέ ταύτα κοΛ διά τής προτέρας, καϊ διά τής δευ

τέρας άποκρίσεως μονονουχί άπελαύνοντα, καϊ τήν μετά

τοσούτου πόθου προσελθοΰσαν άποσοβοΰντα ; 'Αλλ' έκ

τοΰ τέλους κατάμαθε τοΰ θεοΰ τήν αγαθότητα, δτι βου-

λόμενος αυτήν περιφανεστέραν έργάσασθαι, διά τοΰτο τή

μαχροθυμία έχρήσατο.Εί μέν γάρ ευθέως έπένευσεν, ούκ

δν εγνωμεν ήμεϊς τής γυναικδς τήν άρετήν ■ επειδή δέ

μικρδν άνεβάλλετο, καϊ τοΰ Δεσπότου έγνωμεν τήν άφατον

φιλανθρωπίαν, κάκείνης τήν πίστιν τήν ύπερβάλλουσαν.

δ". Ταύτην δέ πάσαν τήν ίστορίάν είς μέσον παραγαγεΓν

ήναγκάσθημεν , Γνα μάθωμεν , δτι ούχ ούτοι δι' έτερων

παρακαλοΰντες άνύομεν , ώς α\ιτο\ δι' εαυτών , έπειδάν

μετά θερμότητοςπροσίωμεν κα\ δίεγηγερμένης διανοίας.

Πδοϋ γάρ αΰτη κα\τοϋς μαθητάς έχουσα υπέρ αυτής Ικε

τεύοντας ουδέν πλέον άνύσαι ήδυνήθη, μέχρις δτε αυτή

δι' εαυτής παραμείνασα τήν φιλανθρωπίαν έκεσπάσατο

τοΰ Δεσπότου. Καΐ ή παραβολή δέ εκείνη τοΰ φίλου τοΰ

αωρΐ τής νυκτδς παραγενομένου, καΑ τους τρεις άρτους

αΐτήσαντος, τδ αύτδ αίνίττεται.. Εϊ γάρ καϊ μ)\ διά τύ

φι'Λος αΰτον είναι, ^Λν,. υπακούσει ούτω, διά γοϋν

τήν άναΐδίίαν αύτοϋ άναστάς δώσει. Είδότες τοίνυν

τήν άφατον φιλανθρωπίαν τοΰ ημετέρου Δεσπότου, προσ-

ίο>μεν αύτω, δεικνύντες^ χα\ μονονουχ\ πρδ τών οφθαλ

μών τών ημετέρων προτιθέντες κατ' είδος έχαστον τών

ήμ!ν πεπλημμελημένων, καϊ τήν υπέρ τών παρελθόντ^ι)V

συγχώρησιν αιτούντες , ίνα χαΐ εις τδ έξης πολλήν τήν

άκρίβειαν έπιδειξάμενοι, πλείονα " τήν παρ' αύτοΰ εύ-

νοιαν έπισπασώμεθα. 'Αλλ' έπανέλθωμεν, ει δοκεΐ, έπϊ

τήν άκολουθίαν τοΰ αναγνώσματος. Άνέβη 6έ, φηοΛ,

ΛώΓ εις Σηγωρ , καϊ έχάθητο έν τφ δρει , καϊ αϊ δύο

θυγατέρες αύτοϋ μετ" αΰτοΰ • έροβήθησαν γάρ οίκη-

σαι εν Σηγώρ • χαϊ φκησεν έν τφ σπηΧαΙφ αϋτύς.

καϊ αϊ δύο θυγατέρες αΰτοΰ μετ" αύτοΰ. Ένακμά-

ζοντα έχων έτι τδν φόβον τής τιμο^ρίας τής έπαχθείστς

τοις κατά τά Σόδομα, πό£(5ωθεν άπεισιν ό δίκαιος, κάί

είς τδ δρος, φησ\, κατοικεί μετά τών θυγατέρων, και

έν έρημία έσχάτΐ) χα\ μονώσει λοιπδν ετύγχανε μετά τών

δύο θυγατέρων έν τώ δρει κάτοικων. Είπε δέ, φησιν,

ή πρεσβυτέρα προς τήν νεωτέραν Ό πατήρ ημών

πρεσβύτερος, καϊ ουδείς έστιν έπϊ τής γής, &ς είσ-

εΛεύσεται πρύς ημάς, ώς καΟήκει πάσχι τη γη.

Δενρο , καϊ ποτίσωμεν τον πατέρα ημών οϊνον,

χαϊ χοιμηθώμεν μετ1 αύτοϋ , καϊ έξαναστήσωμεν

σπέρμα έκ τοΰ πατρός ημών. Μετ' ευλάβειας καϊ φό

βου πολλού άκοϋωμεν, άγαπητο\ , τών έν ταϊς θείαις

Γραφαϊς κειμένων • ουδέν γάρ απλώς κα\ είκή γέ-

γραπται, αλλά πάντα συμφερόντως καϊ πρδς ώφέλειαν

ήμετέραν, κάν ημείς ένια άγνοώμεν. Ού γάρ άπαντα

δυνάμεθα μετά ακριβείας είδέναι , άλλ' ει κα\ αιτίας

* Εύγνωμοσϋνην Ιιίο ίη^βηαϊΐαΐβη νβΓίΡΓβΙ ϊηΙβΓρΓβ$ νβΐιιβ,

ηοη ιιι:\|<» ; ιιιοΗιιν Ιλιιιριι Ιιίο ρυΐο νβΓίί, 1•οιιηιιι (Ι ρίιιηι α/β-

αηηι. ΡΓβα,υβηΙί<»Ιιηη$ β«ι Ιι^ηβ νοοϊβ υβπϋ ϊριιιΐ ΟΐΓ,νιοΜο-

πιιιηι, βοά βΐ ΙΙΙρ ναΗα»; η«πι ΐϋςυΐΐκΐη ίί^ηίΟοϊΐ ρτΜκύαηι,
■Λ Ιί<|ιι:ιι|ι1ιι ί/ΓΛ/ΗΗΙ ωΐίΐΙΙΜΗ ; 83Ρρί881Π1β ρ6Γ ύυΗΗΙΙΙ ιιβιΎΐΗΙΗ

3|ιΙβ Γί'(1ι1ίΙΙΙΓ.

Ι 8»νϊΙ. βΐ ϋϋφιοί Π188. αίτοϋνης, είς τό έξης πολλήν τήν

άχρίοειαν έπιΐειξώ^Οα, ΐνα χαϊ πλείονα.
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ιιιΐϊΐη : η»πι δι νίϋεπί ηοδ φι ι οΙΓβιιϋϊαιιιβ , βΐ ϊ{{ΐιοη)ί-

ηίοίΐ Γοείί βυηΐϋϊ, ηιιΐίβηιηυε 1)3ΐ>εηιυδ Πύαείαιη, ρηα-

Ιπΐιιηι βχοίΐαπ, 61 α<1 οΙεηιβηΐίίΒ δϋ.τ ϋίνϊιίπδ εοηΓυβεΓβ

νοιοηίοδ , βΐηΐίιη ρΓβοϊ^υδ ηηηυϊΐ, βΐ η'.ηηιιιιι ροπ-ίβίΐ

]»εοηΐί1>υ8 ει Ιβρδοδ εχείΐαΐ, οίηπιηΐηυβ ϋϊεοηδ : ΛΊιηι-

ηηϊά φα εαάίΐ , ηοη τε»ηταεΐ {Ιααη. 8. 4) ? Υοπιπ»

ιιΐ οΐί:ιηι εχ Γβ1ιυ« ΐρβίβ ιΐίδοηΐίϊ ςυηηιοϋο ιηυΐιϊ ριτ

$ει»εΙίρδθδ ΟΓ3Π168 ί(Ι φΐοϋ ευρίευβηΐ ηιι-Ιΐιι» αββοςηΐ

ναΙιιβηιηΙ, π,υΛηι ρβΓ οϋοππη ρΓεεεδ, ορβΓ»! ρΓείίιιπι

ΓικτΐΙ εοδ , φΐίΐηΐδ ΚΙ εοηΐϊ^ίΐ , ίη ηιοιίιιιιη ρη>όΊιεεΓε ,

υΐ ει ηο5 ίιιιίιοιηιΐΓ, Ο ηϋ 30ΐηιι!αΐϊοηβηη ρΓονοεεηιιΐΓ.

ΑικΙίαηιιΐΗ Ί^Ίιιιγ φιοπιοϋο Οιαηηηχα ΐΠα ιτιαϋοΓ ειιηι

βδδβΐ 3Γιεηί£βιΐ3, εΐ βηίπιβ νβΜβ επιοΪΛΓβΐϋΓ , «1»ί νί-

ιϋΐ Μοϋίειιιη .ηηίιηβπιιη , ει δοΐεπι ]ιΐδΙίΙίχ η,ηί οιοτ-

Ιιΐδ οίΐ ΊΪ8 φιϊ δοιίοηΐ !η Ιεηε1>πδ , βεεεδδίΐ »ά ι.•ιιηι ΓβΓ-

νίιΐο βΐ ηΐαοπ βιικίίο ηιηία : ιιεςιιε ίϋοο δεβηίοΓ ί:ιοΐη,

φΐοΛ νεί ηιιιΐίοι•, νεί αΐίεπΐ^ειι» εβδβΐ : δειΐ οηιιιίΐηΐδ

ίιηρεά'ίιηειιΐίδ ΓοριιΙδίβ , υΐ βεεεδδίΐ, ίικμΓιΙ : ϋοηηηε,

ηιίιετετε ηιεί , φάα βΐία ηχεα η;α(ε α άαηιοηίο Ιοτηηείατ

(ΜαΙΙ/ι. 15. 22). Υεπιπ» ςιιΐ ίεϊΐ ηίικοοικίίΐη εοπΓιιιιη,

ϋιεει ει ηοη ΓεδρηηοΌΐ, ηβφΐε δεηηηηβ εηιη άί^ηηΙιΐΓ,

ιιοΐ|ϋ6 ηιϊδεΓείϋΓ πιιιΐίεηδ , ςοιιηι νίϋοΐΜΐ Ιηηΐο ειιιη

ο]ιιΙβΐπ ηεοεάβι-β ; δεά* ϋίπβη , νο!βηβ οεευΐΐυιη ιηιιΐίο-

ΓΪδ Ιΐιοδηυπιιη οπιηίυιΐδ ιηηηϊΓιδίιιιη Γβεει-ο. 8είε1>3ΐ

εηίηι Γοεοηϋίίβηι ηΐίΐι-βηπΟιιι, φΐηηι ηοδ ΙαΐεΓε ηοΐε-

1«ι : ει ίϋεΪΓεο (ϋΟίτοοαΙ , οι ηεε τοδροηβο ιΐίςιιαΐ»-

Ιιιγ, ιιΐ ροδίεπδ οιηη'ιΐΜΐδ ηιιιϋεπδ «ειΐυϋΐηδ ηιαςηα ΓοπΊ

ιΙοείΓΪιια. Ει νίιΐβ ίηεΠαΜΙειη Γ)οΊ ηοηίΐηίειη. Ιρβο

εηίηι , ΐηςιιίι , ηοη Γείροηϋβόαΐ εϊ ; ώδείρυΠ οαίειη ,

α,υί βϋιηουΊιιιι πιίδοηεοηΐεδ ε( οεηϊ^ηϊ ε$δε νίϋβΐηη-

Ιιιγ, ηοη βιιϋεπί ηιαηιΓ<;δΐ6 οΊοογο, ϋα ει φΐοα" ρείϊΐ ,

ηιίδεΓ6Γ6 εϊ, εδίο ει εΐοηιεηβ : 80(1 φΐ'κΐ Τ Ωίηύιΐε εαηι ,

φιία είαιηαί ροιί ηο» (Ιοϊά. ν. 25) , ςυαδί ιΐίοιτεηΐ :

1•ϋ)επι ηοδ α ηιοίοδίί.ι , ΙίΙκΐΓη ηοδ β εΙβηιΟΓΟ φχπ»

εχεΐΐηΐ. Οπ'κΐ ψΐατ 1)ιιπιίηιΐδ? Ριιΐηιϊδ ηιβ, ίηφίίΐ,

ηϋδφΐβ εηιΐδ» ΐαευϊδδε , ε( ΓΟδροηδο εαηι ηοη Γυίδδϋ

ιΐίςιιηΐιιιιι ? Αικίϊΐο : Νοη αιιιι ηιΪ5$α$ ηί$Ί αά ονα φιω

ροτϊεηιηΐ άοηιν* 1$ταεΙ (Ιΰϊά. υ. 24). ΝεκαΓίδ, ϊιΐφΐϊι,

ί'ϊοηϊσεηαιη ηιιιΙίΐίΓβιη εδϊβ ? ηοδείιϊδ ηιβ νοίίϊί }αιη

ρΓϊεερίδδβ ηβ ΪΓείίδ ίη νϊβπι ββηΐίαηι ? Οα,ίΓΟ ίβίΙιΐΓ

χϊιιο εχίΐιηϊηι: εοιηιιιϊδοηιϊοηειη οτξΆ εαηι ϋϋεΙαΓαΐίδ 1

ϋοηδίοΌΓ» ηιυ1ιίΓ»ΓΪϋηι Πει δηρίειιΐΐαηι , ((υοιηοϋο ευιη

τεδροηϋεΓε νϊϋεϋαΐυΓ, ηΐϋΙΐβΓοηι πΐΗβΐδ ρεΓδίΓίηχεϋί'Ι

φΐηηι δϋεηυΌ : 61 ηυηδϊ ΙοίαΙοιη ρίηςοιη ι!:»1>:»1 , ρπ>•

νοειίΓβ ρηυΐαΐϊι» εαηι νοίεηδ , υΐ άίκατυπί ίςηοπιηΐΓβ

(Ιϊί(:ί|)ΐιΙί , φΐ.ιηία ίη εα ΙηΙεΓεΙ Γκίεβ. 8οι1 ηεφίε δίε

1;ιπΙίθΓ ηβ^Π§εΐ)ΓιοΓνβ Γαεί» εδί νί>ΐ« «ΙϊδείρπΜδ ιιίΐιίΐ

ρΐΌΐ1(ΊθηΐΜ)ΐΐδ , ηοφίο άίχίΐ ϊιιΙγ» δοιιιείίρδαπι : 5ί ηοη

ροίπει νιιιΐ ίΐΐί Οοιηίηιιπι ρπ> ηιβ οχογ.ιγο , φΐηηί εςο

ΓπίδίΓβ δεηυεΓβΓ , ει εοηΐίηυο ίηδΟΓβηι ? ββά ηιιβδί

ηιεηΐε ηΐ) ίβηε ϊιιΠαιτιιτιηία ει δΐιεεβηδ3 , νϊδεοΓίΙχίδφΐε

εοιΐδείδδί8, βεεεϋίΐ «ιΙοΓαηδ, 61 (Ιίεεηδ : Οοηιϊηβ, ηάρινα

ηιε (/ίιίιί. ν. 2α). 111ε ηιιΐοηι ηεηιιε δίε ηά)υ\'3ΐ ιιιυΐίε-

τεηι , δβιΐ Γββροηδϋπι «ΙαΙ βιιροΓΪΟΓβ βΓβνίϋβ. Νοη ε$( ,

ίιΐφΐ'ιΐ, οοηιιιη αϊ (οΙΙαίντ ραηί» βΐϊοταηι , εί άεΐητ εαηΐ-

6κ< (1ο\ά. ν. 26). ϋοηδκΙοΓα , ο'ϋεείβ, εϊ Ιιίο ηϋηιίπίΓβ

Βηίιηχ ο,ίιΐί (Ιεδίυ'εηυπΊ, ει Γιϋοηι οχϊιιιϊηιτι. 1]1 :»ιΐ(1ίνίΐ

Εβ εβηεπι <>ίεί , ηοη ςηνιιίιη Ιιιϋι , ηοη ΓοίΓοοοδδίΙ :

£6(1 ιΐ!2£ΐιο εϊ ρίο βίΓεεΙυ ίηφίίΐ : Εάαηι , ΟοιηΊηε :

ηιιηι εϊ αιΐιιΐϊ εώηιΐ άε ηιίε'α ηκη&οε άοηήηοηιΐΗ ιηοτηιη

(ΜαίιΙι. 15. 27). ΟοηΠίεΟΓ , ίηο,ιιίΐ , εβίιιΐηιη πιο ε«ε :

ίβίΙϋΓ δίευΐ 63(ϋ1οηι άί^παΓΟ ηιβ ιηίοίβ ιηεηβα; ρβϋεεΓε.

ΥίίΙίβΐί ηιυΙίοΓίδ Γιϋβιη ει ρτοΐιϊΐαΐεπι ? διιβεερίι φίοιΐ

(Ιίεΐιιπι 051, εϊ δΐ«ΐίιη ία* (Ιο φΐο δοΐϋείΐβ εΓβΙ οΜίηιιίΐ ,

οΐιΐίηιιίίςιιε ηιη^ϊκ ειιηι Ιβυϋίυυβ. Οιιίιΐ εηίηι (Ιϊεϊι

ΟΙΐΓΪδΙϋδ ? Ο ηικ/ι'βτ, ηιαρηη ειΐ βάει Ιηα : βαΐ ιΜ *ΐε«1

νϊ$ (Ιοΐά. ν. 28). Ο ΐΜβ/ίβι-, 8(ΙηιίΓ3ΐίοηΰ νεΓοππ» ει

(Ιίοίηιη Ιηυϋο ρΐεηιιηι. Η»;η3ΐη, ίηιμιίΐ, (Ιεεί3ΓΛί.Ιΐ

Γιιΐοηι ; ρτορίεΓββ ΙβηΟ Ιίηί επιιιΐ, ςιιηηΐ» »•ίβ. νίϋο

1ϊ1}6Γ3ΐίΐ3ΐίδ βηιρϋΐιιιΐϊηειη , ει βϋιιιίΓηΓε Ποηιίηί β»-

ρίεηΐίαιη. Αηηοη 31) «ηίΐΐο ρηΐβΐιβηιιιβ , ειιηι δίε τε-

ΡοΙΙογοι εβηι , εοηιηιίδεΓηΙίοηο ίΙΙιιηι 03Γ8Γ6 ? Ει ρπ-

ιηιιηι ηυϊϋβηι ηοη (ΙίβιιβοηΙπΓ τεβροηβο , ροδίεα βοΐοηι

ρεΓ ρπιηιιιη 61 δεειιηιΐυηι ΓΟδροηδπηι ()ΐΐ3δί βοίββυηΐ ,

εϊ ο»ηι φΐχ ευπι Ιηιιΐο 3(1νεηεΐ3ΐ ϋεδίιίεπο βΐ Γει-

νοΓΟ, Γορε1Ιε1)3ΐ. ΥβΓυιη 3 Γιηε αΜδεε ϋεί οοηίΐβίεηι ;

εαηι ηεηιρε νοίεηιοηι εβηι εΙβΓΪΟΓειη Γ8<1(1εΓ8 , Οηΐ»

ιΐίΐβΐίοηβ Γιιίδδβ ιίδυηι. Εΐεηίηι δι δΐ»1ίιη βηηηίδίβΐ,

ηοδείνίδδεηιυδ ηο8 ηιυΓιεΓΪδ νίΠυΙειη : ηηίβ βιιίοιη ρ»-

πιιιιροΓ (1Ί>ΐιιΙίΙ, ει Οοιτιϊιιΐ εοβηιινίιηυβ ίηεΙΓαυϋοιη

Ικιηι:ιηϊΐ3ΐεηι, εϊ ίΓιιΐδ Ιίιίεηι εχίιηίιιηι.

4. Λο» ΐαηΐιιιη ρετβεΐηιβι ρετ αΐϊο» οταηίει , ηποη-

Ιηιη ρετ ηο» ΐρίθ$. — ΤοΙβιη βιιίοιη ηβηε ηίδίοπβιιι

ίη ιηοϋίαπι βΙΓεΓΓβ εοηείί δΐιηΐϋβ, ηι ^Ίδεβηιυβ ηοδ ηοη

Ιβηίαηι ροΓΓιεεΓε ρβΓ αΐίοβ οΓβηΐεδ, ηυβηΐιιηι ρεΓ ηοκ-

ίρδοβ, δι φίΜεπ» ειιηι «ΙβεΓΪ εϊ νϊβίΐί ηιβιιΐε ηεεεάβ-

ηΐϋδ. Εη'ιιηνεΓΟ ίΐΐα ει (Ιίδείρυΐοδ Ιιηηεηδ ρΓΟ δε οηη-

ΐοδ, ηίΐιί! ρΓυίβείΙ, οΌηοε ίρδ» ρεΓ δβ ρΓΟΒδεηδ «ι πογ-

δενεηιΐδ εΙεηιεηΐί3ΐη Ώοηιίηί δΊ1)ί εοιιεϋ'βΓβΐ. Αΐηιιο

ραΓ3ΐ)θΐ3 ϋΐ3 αιηίοϊ ΊιιίεηιρεδΙβ ηοείβ νεηίεηΐίδ, ει ΐΓεδ

ρβηβδ ρείεηΐίδ, ί«1οηι ίρδίιπι δυ1)ίιιο"ίε3ΐ. Ναηι εΐϊαηιιϊ,

ομκμι Ιΐα•(, ηοη εχανάίαί, αΐίαηιεη νεί ρτορίετ ίηιροτ-

ΐΗΐιϊΐαίειη $ντςεΐ, ει «' άιΜί (Ινε. 11.8). Ιΐ3ηιιε ειιηι

νϊϋ6»ηιιΐδ ίιιείΙ;ι1)ϋειη εΙεηιεηΐΊβιη Οοηαίηϊ ηοδίπ, »ε-

εειίηηιιΐδ »«Ι ευιη , ιΙοεΐ3Γ3ΐίδ , ει π,υββί βηιε οευΐοβ

ηοβίηΐδ ρηφοδΊιϊδ δροεΐβΐίηι «ΐη^'ΐΐϊβ ρεεεβίίδ ηοβίηβ,

οΐίίΐιι ριο ρπρίβτίΐΐβ νειιίαηι ροοηηΐδ , «ι ίη ΓιιΙιιγο

ηιλ]οιϊ ιΐίΐίββηΐίί ν'ινεηΐββ, ιιοβιϊοΓβιη β]«δ 1>εηβνο1οη-

Γι;ιιη 3δ5ε.|ΐΐ3ηκΐΓ. ΥεΓυητ τειίοαηιιΐδ , δι ρΙ.ιειΊ , 3>Ι

ΙβεΙ'ιοηίδ δεΓΪειη. 50. Ακεηάΐΐ αιιίεηι , ίιΐφΐίΐ, Ιοί ίη

8ε3οτ , ει ΐίώ'ί <η ιηοηίε , εί άνα: βΐία; ε)Μ εντη εο.

Τνηαεηιηΐ εηίηι Ιιαΰϊΐατε ίη ϋεαοτ ; ει Ιιαΰίιανιΐ ίη ιρε-

Ιηηεαίροε, ει άνοε βίίιν ψΛ ε*ιη εο. ^υ5ιυδ ίιιν;ι1ε-

δεεηΐβ 3<11ιαε ΐίιηοΓε, ςηειη εοηεερεηιΐ 3 ρΐΐ'βη 5<•ίίο-

ηιίΐίδ ίιιιΙιιεΜ, ρΓοεηΙ «Μ», βΐ '" ηιοιιΐβ, ίηφίίΐ, Ιιβίιί-

131 οαη) ΠΙίαΐΜΐβ δυίδ : εί πι δοΐίιυόίηε ει «βΐϊϋΐβ

8ΧΙΓ6Π13 ροδίεβ ίυίΐ ευιη Γι1ί36ιΐδ , ίη ιηυιιΐβ βειίεηι

Ιιβοεηβ. 5». Οί»'< οηΐεηι, ΊηηηίΙ, τηα)οτ ηαΐα αά )ΐ<ηίο-

τεηι : Ραίετ ηοχίετ ιεηεχ ε*Ι, εί ηνΙΙιιι β«ί ιηρετ Ιετταηι

φά ίηατεάϊαΐατ αά ηο», ριχία ηιοτεηι ηηίυεη<Β ιεπα:,

52. νεηί, εί ροίειηη» ραΐτειη ηοίΐηιηι νιηο , «( άοηηια-

ηΐία ηιη εο, εί εχάΐαηη» »εηχεη εχ ραίτε ηοϋτο. Οιιιη

Γενιτοηΐίβ ει ΐίηιοΓε ιηυΐΐο βιηΐίίηιυδ 63, «ΙϊΙβοΐϊ, η»»

ίη ϋνίηίδ ΒεΓίρΐυπβ εοι.ιίηβηΐϋΓ ; ηοη εηίηι ιειηεπ».

61 ΒΟδφΙβ 831183 δ0ΓΪρΐ3 8ϋηΙ, 88(1 ΟΒίηίβ υΙΪΙίΐ6Γ 81 β

Γβ ηοδίΓΒ, οΐίβιηδί ηοβ φΐχο"3ηι ίβηοΓεηιιΐδ. Νοη εηίηι

οπ>ηι;ι ροδδυιηαδ ονί(1οηΙεΓ δείΓε : δεα δι ει εβικη*

ΓεϋάοΓΟ ρπο ηοβίΓΟ εβρίη ΐεηΐεηιιΐδ, Ιΐίΐκηΐ «ηοι
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κΙΙιιιο Ιηίοηίοιη φιεπκΐηηι ΐηο83ΐιπιπι ■ 3 πιυΐΐίδ βΐ)*-

Γοη(1.ΐιιιιι, ηοο ίηνββίίβαυίΐεηι. Οοηβκίετβ φΐοτ ηιιο-

11 ΟΐΙο δοπρΙΙΙΠΙ ΟΙ1ΙΠΪ3 ΙΙΙΠΙΐίΓοϋΙΟ Ι13ΓΓ3ΓΪΙ, 61 Ι1θΙ)Ϊ3

κορυιιι άΛ Ιϊηκιιι οδίοπιΐιτίι ΠΊκιγιιιιι ]ιι$1ΐ , οι ηιιιιο

φΐίυΌπι ρΓΟ ίΠίβ , ηαηο τογο ρΓΟ ίυδίο ϋίβηηιη βχοα-

ί.'Κίοιιοηι ίΐΙΓιτίΊΐδ : αϊ ηιιΙΙα* αά πιοίηηι ΓΟδρίοίοηδ,

νιΊ ]π*ΐΜΐη οοηϋεπιηεΐ, νβΐ }ιΐ8ΐϊ ΠΙΪ38, ψιβδί οοη{;ι•θ8-

$113 ι'ΙΙβ ρπιρίιτ ίικοιιΐίιιοηΐίηιη Γιιετϊΐ. (3ιιοηιο<]ο Ϊ£ί-

Ιιιγ πΊίηηιπι ]ιΐ8ΐί Γχπιδαΐίοηβπι αΠοτΙ ? Ιΐιχίι , ίικιπίΐ,

Μβ/βΓ ηαΐα αά ]ιιιιίοτεηι : Ραΐετ ηο%ίετ ε»ί (εηεχ , εί

ηιιΙΙιιι εχί αιρετ ίετταηι φά ϊιιψ-εάϊαίατ αά ηο» , ριχία

ιμοιίίιι νηϊνεηΰΒ ίεττα: Υί<Ιο δοορυπι ιΠΙίβοιιΙοι• , 61

οιιιΐίΐ β.*ΐ8 ΙϊΙκτ3ΐ)Ϊ8 οπιιιίιιε. Ρυ.Ι:ινοπιηί ειιϊιη β.εηβ-

Γ.ιΙειιι ΙοΙίικ οι1>Ϊ8 ϋιοΐυιιι ίιιίοπίιιηι , ιιιιΙΙιιηιψιε ηιη-

ρΐίπί 658ε δυριτδΐίΐοηΊ : ιΙοίιιοΌ εί ρβΐπβ νκίοπιηΐ

οοποείιιίοιη. Ιίΐ ί^ϊΐιιπ , ίιιφιίΐ, ηοη :ι1ιο1ι•ηΙιιι• βοιπίδ,

ιιοο ρβι•03ΐ ιιοίΓ.εη ηοβίπιηι (Ικκε ειιίηι βπ»ι ρπδοοπιηι

ιη.ι χ ϊηι.ι ειΐΓ3 , φιηιιιοιίο ροηιΐδ βΐίΐιηι 1Π>οπ>πιην δυο-

0(•58ϊοιιε (1>ΐ3ΐ3Γ6ΐιΙ) : ηβ οτ^ο, ίηο,ιιίΐ, ιιοδίπ ^βηοπβ

Ιο(3 Γΐ3( ίΐίχιϋιίο, ρηηβιτίίιιι ]:ιιη δβιιϊο ρηΐι ο εοιιίεοΐο,

ει ιιιιΙΙιιβ ίιινοιιίηΙιΐΓ νίι- φιί ιιουίδ ]υ.ης3ΐυι*, ιιΐ ροδ-

δίιηιιχ βχίοικίοπ; ει ΓεΙίιιο,ηοΓΟ 8«ιηίιιί8 ηοδίπ ρΓορβ-

Κ.-Κίοιιβπι : Υειιΐ, ίιιφιίΐ, υΐ ηο Ιιοο Γι;ιΐ, ροίεηινε ρα-

Ιτεηι ηοιίταιη νίιιο. <>ιΐί»^ί ϋίοοΓΟ νοϋΐ : ()ιιί:ι ηιιπιο,ο.ιηι

ίοποί νεί αυηΐηΐδ Ιιοο ρβίει•, νίιιο οΌιίρίηιηιιβ βιιιιι.

53. Ροίανεταηί αίΐΐεηι ραίτεηι ιηιιηι νίιιο ηοείε Μία, ει

ίιΐβΓί$ία εϋ $εηϊοτ, εί άυηιιίνίι αιιη ραίτε ιιιο : εί ηειά-

ν'η ψιαηάο ϊΙΙα αεεαοαετϊί , νεί αιττεχεήί. Υίιϋδΐί ςιιο-

ιηοιίο ϋϊνίιΐΗ δοπρίιιπι ρΓΟ ](15[0 ΠΙΐίοΐΙΟΙΙΙ οΌϋΊπΙ

ηοη 5οιιΐ(.'! ΟηΙυιη, £6(1 61 ίίοπιιη ? Ι'ιίιΐδ ο,υίιίοιη,

ςι:ϊ3 Πϋοε τίηο ίρ8ΐιηι όΌοερεπιηΐ, άΌοΙηπινίι 633 ηοη

ίϋΐΓΓ ροΐυίδδϊ ρβΓδυηάβΓβ ρβΐπ, ψκιιη 8Ϊ0 ΓιιοίοικΙο:

ηιιιιο ,ιυΐεηι ορίηοι• β( 3ΐιρεΓΠ3 όϋδρβηδαιίοηο 6886 ΐλ-

είπιιι, ί(3 ίυί88β εαπι αςςπινιιΐιιπι νΐηο, ιιΐ Γοιη οιιιηί-

πο ίβηοπίΓβΙ , υ( ηοΧ3 οΐ (τίιιΓιιιο νηουο.8 68861. Εβ

ειιϊιη ροοο:ι(.ι ηο8 οοικΙοιηη.ΊηΙ , ψκι: 8θίεη(ε8 ει νο-

1ιιιι(ηπε Γβοίιιΐϋδ. νίϋθ5 ςιιοηιοϋο (βδΐϊηιοηϊυιη ρπο-

Ι«31 ^ιΐδίο 8θΓίριυΓ3, ίρβυηι οηιιιίιιο τοηι ροϋΐίΐιι

Ϊ^Ι)ΟΓ»386 ? ΥοΓϋΠΙ 3|(6Γ3 (|1|:ΐ'5ΐίθ δϋΓζϊί (Ιβ οΙΐπΌΙΠίΟ.

ΟροΓ(οΐ εηίηι οηιηί» ίιινε8ΐί^3Γ0, υΐ ηιιΙΙ.ι ϊιηρτουϊβ ει

Ϊιιιριΐ(1)>ιι(ϊ1)(ΐ3 ο:ιΙιιιιιιΓι:ιη(1ί ΓοΙίιΐ(]ΐιηΐιπ' οοοϋ^ίο. ()ιιί(Ι

ί^ίοι άβ 1ΐ30 Γε ϋίοεηιυβ ? Νοη (απι οχ ϊηίοηιρβΓΗΐΚΐβ

ί)1ί 3θθίιΙΪ886 οΙΐΓίει.ιίοιη, φΐ.ιηι εχ Ιτϊβ Ιϊι ία .

δ. Νεηηε ί.01 ηει/ιιε βΙΐ(Β ζ/Μ* άαιηηαιιάί. — ΝιιΙΙιιβ

ϊςΐίιΐΓ 3ΐκ1ε:ιί ;ιιι( ]ικΙιιιιι, 3ΐι( ]υ8(ϊ ΙίΜιιδ οοικΙοπιικιγρ.

^ιιοιικηΙι» βιιίιη ηοη 63861 οχ(η'ΐη;ι• (1οιιιοιιΙί:ο οΐ ίη-

βίρίοηϋχ, 8ί οοϊ ((μοχ ιΐίνίηιι δετϊρΙιΐΓβ ηΐι οιηηί ΗΙιε-

Γ3( ΟΓ'ιιιιίηο , ίπιο ριο <]υίυιΐδ ΙμιιΟπι »ροΙο^ί;ιιη οοιη-

ροηϊΐ, ιΐ(ΐ8 ίηηιιηιεΐΊ3 ροοοϋίοπιπι δαΓοίιιίδ ρίοηί

οηιιϋειηιιειηιΐ3 : ει ηοη 3ηϋί»ιηιΐ3 Ι':ιιιΙιιιη (Ιίοοηίοιη :

/><•«» φύ )ΐι$ΙΐβεαΙ , ηαη ε»1 φιϊ εοπάειηηεΐ ( Λοιη. 8.

55 54) ? Ει ι>( (1Ϊ3033, Ιιοο ηοη ίιι ν.ιηιιιιι οι δίηιρίί-

Ι'ΪΙΐ'Γ ΓίΙΓίΐΙΙΙΙ 6880, 86(1 (ΓΪ8ΙΪΙΪ3ΐη ιιίιιιίιιιι ΙΙΟΟΟιΙοιιΙΟ

νίιιο ιιιιΙΙιιηι εί ΓβΙϊΐ|ΐιί88ε κοιίίΐιιη , ηιιιΓι ςιιϊϋ (ϋοηΙ.

31. /•.'( (ιΐΓΐιιιη ειΐ ώε ιεηαεηΐί , άίχίΐηνε ινο/ογ ιιαΊι αά

')Ηηϊοτεηι : Εοεε άοτπιΜ ΙκΗ αιιη ραίτε ηοιίτο : ροΐε-

1 53νϋ. ει 3ΐϊ.]ΐιοΐ Μ&3., ηοη εηϊτη οκηηναη ροιαιηιικ πγ-

ΓίΐΓίΗί $άπ εαι.ιαη>, αααιιιεη ΙιαΙιεηΐ αΗαααη Ι.ίαιίαη ΐηε-

αιιιιαιιι.

»ι«ί ϊαΐΐητ εηηι νϊηο εί ηοείε ϊ$ΐα, ει ΗιατεΜα άοτηύ ηΐίτι

εο, ει εχάΐεηιυ& εχ ραίτε ηο»ίτο ιετηεη. νί(1θ5 ηηοιιιοιίο

Γοοίη 86η(εηΙΪ3 Ιιοο Γ;ιοίοΙ):ιη(. Ν;ιηι ηυΪ3 ροΐιιί, ίηηιιϊι,

ο^'ο (|ΐιοι1 (|ιι.ι:γο1>;ιιιι ίηιρΙοΓο , ηεεβί>83πυπι ββΐ «Ί Ιο

ϊιΙιίιι Γηειτβ : Γογ(6 εηίηι νο(οπιηι ηοβίΓΟΓυηι εοιηρο-

108 οι ίιιπιβ, εί ηοη ίιι χίοπιιιιιι £6ΐια8 ηοβίΓϋΐιι ροΓ-

ΪΙ)Ί(. 35. ΡοΙανετηηΙ αιιίεηι βί ηοοίε ΐΙΙα ραίιαιι Ιιιιιιη

νΐηο. εί ίηαη'ΐαα ε$ί ]υηΐοτ, εί άοιηιίνίί αιηι ραίτε ιιιο :

εί ίακοΓανΐί ϊΙΙε ψιαηάο ϊρια νίΐ αεενοιιετΊί, νεί ιαηεχύ-

τΐί. ('οιΐ8ίιΙ(Τ3 , ιΐϋοοίο , (οΐιιιη Γαοΐυιιι ΓιιΪ53β ιϋνίιιΛ

ιΐίίροιιβιιΐίοηο , δίοιιΐ ο( ριίιιιο Ιιοιηϊηί ονοιιίι, Ν;ιιιι

ίίιιιΐ ίΙΙίο εχ (1(ΐπιιίοιι(ϊ3 Ιιιίοιο ροπϊο δΐιιιιρίιι 081, 60

ηοη δοηΐίοηΐο ; 80(1 ()ΐιί Ιϊιιχογ.ί( Ιαίιΐδ ίΙΙιιιΙ. ϊικίε ηχο-

γοιιι Αϋχ ρπκΐιιχϊΐ : δίηιίΐί ηιοϋο εί ηιιιιο. Νιιιιι βί

εΟδΙΧ ΟΓΟρίίο, 6X003811 111011(13 3 ΟθΟ 11111111880, ηΙ)δ(|ΙΙΟ

ίΙΙίιΐδ 8οιιμι Γιιίι : ηιιιΠο ηιης'ιβ οΐ ηυηο ί(3 Γιιοοιιη 631.

Νιιιιι ί<1 φιοιΐ (Γιχίι ϊΙΙίε ιΐίνϊη» δθΓΪρ(•ΐΓ3, Ιιηηι'αίι εχ-

$ία*ϊιη ίη Αάαιη, εί άοτιηΜι ( (ϋεη. 2. 21 ) : Ιιοο β( Ιιιο

5ί^ιιίΓίθ3νίι ίίοοηίο, Καεϊνϊί ψιαηάο νεΐ αεειώιιετϊί,

νεί $Ηττεχεήί. 36. Εί εοηεερετηηί, ίικριίι, άε ραίτε ιιιο.

37. Ει ρερετιί ιηο/ογ ηηίΐι βϋιιηι εί νοΰαιΛί ηοηιεη ί/ιι*

Μοαο, άίεεηι, Εχ ραίτε ηιεο. Η'κ ραίετ ε»ί ΜοαοΊίατηηι.

38. ΡερηϊΙ αιιίεηι εί ]ιιηίοτ βϋιιηι , εί νοεανϊί ηοιηεη

ε)ιιι Αιιιιηαη , ά'ιεεηι , Ι'ίΙίιια αεηετΐ» ηιή. ///<• ειί ραίντ

Αιηηιαηϊίατιιηι. Υϊϋοβ ί(1 ηοη Γυίδίβ ίηουηΐϊηεηΐϊχ ορυβ,

ΟΙΗΙΙ ΙΙ0ΙΙ1ΪΙΙ3 δΙ,'ΙΙΪΙΙΙ 113(18 ίηΐ1ϊ(1ιΊΊΙ1( , ί|ΙΙΪΙΐ118 ΓΐΚΐΙΙΙΙΙ

3Ϊ^ιιϊΙίο:ιΙΐ3ΐιΐ , 61 ίη ΠΗοΓίιιη ιιοηιίηί1ιιΐ8 φι;ΐδί ίιι οο-

Ιιιιιιιι.ί Γοιηιο ο,ιι:ΐ(1;ιιιι ιιιοιηοΓί:ιηι Γαείί ίηδοπρδΟΓίιιΙ,

βί χηιιι-ίιιιη ρΓΧ&ϊςηηηιιΐ ^βικεδ εχ βίβ Γιιΐιιι•3δ 8886,

ει ίιι ηιιιΙΙίΐυάίηβηίδβρΓορβΒβίιίΓυηιηβιοιυηι ββιιιιβ.

Νβιιι Ηΐβ ςα'κίειη, ίηπυϊΐ, ρ3ΐ8Γ βπΐ ΜοβύίΙβΓυητ, ίβΐβ

ηιιΐΐ'ΐιι Αιηιιιοιιίΐηηιιη.

6. ΜοταΙΊ» εχΐιοτίαύο. ϋοΐΐαίϊο Ιο$ερΜ εοηΐϊηεηίτσι

ειιηι Ιΐιώιβοηίοα (οτηαεε.—νοΓϋΐη Ιιιηοουίϋ6ΐη,(|ΐιο-

ηί3πι οπβυ βί ίηίιίβ βΓβηΐ, βί ρβρ βεηεπβ δυοοεββίοιιβιη

ιηβιηοΐ'ίαηι 8«3ηι νοίβΐιβηΐ εοηβεΓναΓβ, ΟηΙιιηι ε]υ« Γβί

81ιΐ(1ϊιιηι ΓϋίΐΐϋβΙί Π1ί3ΐ)ϋδ: ηυηθλϋΐεηΐ(ΐυί3 ρεΓΒΜΐί»"•

ϋβί ΓεΙΪ8>ο ηΐ;ιϊθΓ3 βυηιρδίΐ ίηοΓβηιβιιΟ, 61 ββοιιηώιιη

ΙιοιΚιιιη Ρβυΐυιη, Ρτα;ΙεηίβαηταηίηηάϊΙιη}α$ (1 ϋοτ.Ί.

31), ορβΓ3 1>οηα 3£βιηΙο πιεηιοπβηι ηοβιιϊ ΓβΙίηηυ•-

ηιυβ : ϋΐοοηι ΙιίηοηιίβΓβνοΓίίΐιιΐδ, νίθ;ηθ8ΐηο(1ίΠ8θΐι$

61 300ΐι Γ313 ΓβΙίο 8Ϊ ι ηιοιιίηιβηΐυιη εί (Ιοοίπηβ οιηηί

1)ΐΐ8 α,οί ίη ηοβ ΓεβρίοίβηΙ. Ν.ιπι ηαί νίΠυΙβ ρπϋάίΐί

8ΐιιι(, 01 ο;ΐ8(;ιιιι νί(;ιιιι ιίικιιικ , ιιοιι «οΐιιιιι ίιι Ιιβο νί(α

(Ιο^οπίοδ, 5β(1 βίροβΐ νίΐαϊβχΊΐιιηι,ρΗΐΓίπΗΐπ»ρτο(!ο856

ροιβταηΐ ίίβ ςαί ίη 8β ΓββρηχεΓίηΙ. Ει υΐ Ιιοο (Ιίβοαβ,

νίιΐβ, 00800Γ0, ηυ3ΐι(υ5 3ηηοΓυηι ιιιιιιιοπιβ ΐι•;ιηδϋΐ

ιΐδφιβ ίηΙιοιΙΊεΓηυιη άίεηι, 36 (]ΐιο(ίε8 νοίιιπίϋδ 3ΐί<|ΐΐ09

ίη »;ιηυΐ3ΐίοηβιιι οοηΐίιιβηΐί* ρΓονοεβΓβ. ΜβρΙι ίη

ηΐ6(1ίυιη βΐίβπιηιιβ βροοίοβιιιη, ίοπιιοδίιιιι, βϋοΚίδοοη-

Ιβηΐ, III ίρδΟ 3213118 Λοίβ (ΛΙΐΙηηΐ 038Γΐ(«ΐί8 001180η-

Ιίηπι ρπϋ 86 Γοι οιιίοιη : εί βίο 3(1 ίηιίιβίίοηοιιι ]ιΐδΐϊ

!ιυ|ΐΐ5 3υ(1ί(0Γβ8 ριονοοιιτο 8ΐικΙοηκΐ3. (Ιιιίβ βιιϊιτι ηοη

3ιΙιιιίΓ3Γ6ΐιΐΓ Ιιβ.ιΙιιηι ίΙΙιιηι, ηυί ίιι δοι-νΊΐιιΐο βΐδίδίοηβ,

(ΊΪΙΙ ίρ30 ΠιιΓΟ Χ131Ϊ8, ([11911(1(1 ιιιιιχίπιβ Γοπιηχ οοηπι-

ρίδοοηιίβΓίιιη βοοοικΓιΐιιι-, οιιιιι νίιΐοοΐ ιΐοηιίιιιιιιι βυ.ιιη

ίιινβιΊβηΙβιη, βί ίιΐδ.ιηίοιιΐβιιι ίιι 86, Ι3ιι13πί ΟδΙοιιιΙιΊ

ίοπίίικίίηεηι, οι ϋ ι 3ΐΙ οαΜϊΐηΙίδ η^οιιοδ 86 οχοηιιίΐ,

υι 31) ίηΐειηρεΓ3ΐιΐο ιΙ1;ι ηΐϋΐίείο ηυϋυβ ({υίιίεηι νεβίί



4Μ ΙΝ ϋΑΡ. XIX. 0ΕΝΕ5. ΗΟΜΙί. Χυν 413

πειρώμεθά τίνων άποδιόόναι κατά τδ ήμίν εφικτών , άλλ'

δμως καϊ οϋτως Εχει έγκεκρυμμένον τινά θησαυρών •

[455] πολύ άπόκρυφόν τε κα\ δυσερμήνευτον. Σκέπει

τοίνυν, πώς ή Γραφή πάντα σαφώς διηγησαμενη, κα\

τδν σκοπδνήμϊν γνωρίοασα τών το» δικαίου θυγατέρων,

νΰν μεν υπέρ αυτών άρκοΰσαν άπολογίαν ποιείται, νΰν

δέ υπέρ τοΰ δικαίου, Γνα μηδε\ς άφορων πρδ; τδ γεγο

νός, μήτε τοΰ δικαίου καταγνοίη, μήτε τών αίιτοΖ θυγα

τέρων, ώς δι' άσέλγειαν τής μίξεως ταύτης γεγενημένης.

Πώς ούν υπέρ τών θυγατέρων τοΰ δικαίου απολογείται ;

Είχε, φησ\ν, ή πρεσβυτέρα προς τήν νεωτέραν Ό

πατήρ ημών πρεσβύτερος, χαϊ ουδείς εστίν επί τής

γης, ος βΙσεΛεύσεται προς ημάς, ώς χαθήχει πάσ•α

τϋ 7*Πί• "Ορα τδν βκοπον μετά ακριβείας , κα\ παντδς

αύτάς απαλλάξεις εγκλήματος. Ένόμισαν γάρ παν-

ωλεθρίαν γεγ^νήσΟα'.,κα,. μηδένα Ετι καταλειφθήναι•εΐτα

καϊ τοϋ πατρδς έώρων τδ γήρας. "Ινα ουν, φησ'ι, μη

άφανισθή τδ γένος, κα\ ανώνυμο: γενώμεθα (τοϋτο γάρ

ην τδ παλαιοϊς περισπούδαστον, ώστε διά τής τών έκ-

γίνων διαδοχής έκτείνεσθαι αυτών τδ γένος)• ίνα ουν ,

φησ1., μή παντελή και ήμεϊς άφανισμδν ύπομείνωμεν,

τοϋ μέν πατρδς πρδς γήρας έλάσαντος, ούδενδς δέ ευ

ρισκομένου άνδρδς , ψ συγγενόμεναι δυνηαόμεθα έκτα-

θήναι, και καταλιπεϊν τοϋ σπέρματος διαδοχήν, Λενρο,

φησ\ν, ίνα μή τούτο γένηται , ποτίσωμεν τον πατέρα

ημών οϊνον. Επειδή ούκ άν ποτέ, φησ\ν, άνάσχοιτο

ουδέ ακοή τοϋτο παραδίξασθαι δ πατήρ , διά τοΰ οΓνου

τήν άπάτην έργασώμεθα. Έπότισαν δέ τον πατέρα

αυτών όϊνον έν τή ννχτϊ ταύτιχ, καϊ εΙσεΛΟονσα ή

πρεσβυτέρα έχοιμήΟη μετά τοϋ πατρός αυτής • χαϊ

ούχ ((δει έν τώ χοιμηΟήναι αυτήν, χαΐ άναστήναι.

Είδες πώς και υπέρ τοϋ δικαίου άπελογήσατο ή θεία

Γραφή, ούχ άπαξ, άλλα κα\ δεύτερον; Πρότερον μέν

γάρ εξ ων αί θυγατέρες τήν διά τοΰ οίνου άπάτην είρ-

γάσαντο, Εδειξεν ώς ούκ άν έτέρως ήδυνήθησαν πεΐσαι

τδν πατέρα τούτο καταδέξασθαι • νυνί δέ λοιπδν οΐμαι

καϊ οικονομία; είναι τής άνιοθεν τδ γεγονδς, ώστε τοσού

τον αύτφ κάρον έγγενέσΟαι, ώς πάντη άγνοήσαι , Γνα

ανεύθυνος γένηται τών εγκλημάτων. Τά γάρ αμαρτή

ματα εκείνα ημάς κατακρίνει καϊ καταδικάζει , άπερ

άν είδότες κα\ έκόντες άμάρτωμεν. Όράς δέ τήν Γρα-

φήν μαρτυρούσαν τφ δικαίω, δτι δλως ούκ ήοει τδ

γεγονός; Άλλα πάλιν έτερον ανακύπτει ζήτημα τδ τής

μέθης. Δει γάρ πάντα διερευναιθαι, ώστε μηδεμίαν κα

ταλιπεϊν τοις άγνώμοσι κα\ άναισχύντοις άφορμήν. Τί

ουν χτΧ περ\ τούτου εΓπωμεν ; "Οτι ού τοσούτον εξ άκρα-

οίας τά τής μέθης αύτψ γέγονεν. δσον άπδ άθυμίας.

ε'. Μηδείς τοίνυν τολμάτω ή τοΰ δικαίου ποτέ κατα-

ψηφίσασθαι, ή τών τούτου θυγατέρων. Πώς γάρ ούκ άν

εΓη μανίας έσχατης χα\ παραφροσύνης, οϋς ή θεία Γρα

φή παντδς άπήλλαξεν εγκλήματος, μάλλον δέ υπέρ ων

τοσαύτην άπολογίαν συνέΟηκεν, ημάς τους μυρίοις αμαρ

τημάτων φορτίοις πεπληρωμένους καταδικάζειν, κα\ μή

άκούειν Παύλου λέγοντος, θί<5ς• ό διχαιών, τις ό χα-

ταχρίνων ; Κα\ ίνα μάθηςδτι ούχ απλώς ουδέ εική τούτο

γέγονεν, άλλ' ή υπερβολή τής άθυμίας μετά τής τοΰ [454]

οίνου προσθήκης ούδεμίαν αύτώ αίσθησιν συνεχώρησε

γενέσθαι •>, άκουσον τί φησιν. 'Εγένετο δέ τή έπαύ-

ραη•, χαϊ έίπεν ή πρεσβυτέρα προς τήν νεωτέραν

Ίδον έχοιμήθην χθες μετά τοΰ πατρός ή\[ΐών πο-

" 9ίν1Ι. βΐ ,ι1ί(|ΐιοΙ Π1955. οΰ γάρ πάντων δυνάμεθα μ.Ξτ' άχρι-

6εία; ί'ιδέναι τήν οίτίαν, άΧλ' όμως Εχει τινά έγκεκρυμμένον θη

σαυρό•/. Ιιι βεφίοιιΐίΐιυδ «ΜφίοΙ ν;<πι•(;ιΙΐ'•ϊ ουαιπιιιιΐ ημιιίΐ

&ινιΐίιιιη,ψια?ιιοιι 3(1 ϊοηχυπι [«ΓΐίιιουΙ.

*> Αΐϋ έγγενίσβαι.

τΐσωμεν ϋνν αΰτίν όϊνον χαϊ τήν νύχτα ταύτην ,

χαϊ εΙσεΛΟονσα Χ4ΧμήΙΗ\τι μετ' αύτον , χαϊ έξαί'α-

στήσωμεν έχ τον πατρός ημών σπέρμα. Όρος πώς

έξ ορθής γνώμης τοΰτο έποίουν. Επειδή γάρ ήδυνήθην,

φησ\ν, έγώ τδ σπουδαζόμενόν μοι πληρώσαι, άναγκαίον

χαΧ σέ τδ αύτδ διαπράξασθαι• ίσως γάρ εις Εργον ήμϊν

Ικδήσεται τά τής προσδοκίας, καϊ ούκ είς τέλος τδ γένος

ημών άφανισθήσεται. Έπότισαν δέ χαϊ τή ννχτϊ

έχείνχι τόν πατέρα αυτών οΤνον, χαϊ εΙσεΛΟονσα ή

νεωτέρα έχοιμήθη μετά τον πατρός αυτής• χαϊ ού»

ήδει έν τώ χοιμηθήναι αυτήν , χαϊ άναστήναι.

Σκόπησον, αγαπητέ, δτι τδ πάν τής τοϋ θεού οικονο

μίας ήν Εργον τδ γεγονδς, ώσπερ έπ\ τοΰ πρωτοπλάστου.

Καθ£περ γάρ έκεϊ, κϊθεύδοντος αύτοΰ, έκ τής πλευράς

μέρος λαβών ούδεμίαν αίσθησιν αύτώ συνεχώρησε

γενέσθαι, άλλα τήν πλευράν έκείνην είς γυναίκα δια-

πλάσας παρέστη σε τφ Αδάμ• τδν αύτδν δή τρδπον κα\

νΰν. Εί γάρ ή τής πλευράς άφαίρεσις, επειδή τήν ίκ-

στασιν αύτώ 6 θεδς έπήγαγεν, ανεπαισθήτως γέγονε ,

πολλώ μάλλον νΰν τοΰτο άν έγένετο. "Οπερ γάρ εΐπεν*

έκεϊ ή θεία Γραφή, δτι ΈπέβαΛεν έχστασιν έπϊ τόν

Αδάμ, χαϊ νπνωσε• τοϋτο κα\ ένταϋθα έσήμανε διά

τού ειπείν, ότι Ούχ ήδει έν τώ χοιμηθήναι, χαϊ

άναστήναι. Καϊ συνέΛαβον, φησ\ν, έχ τον πατρός

αυτών. Καϊ έτεχεν ή πρεσβντέρα, χαϊ έχάΧεσε τό

δι-ομα αντοΐι Μωάβ, Λέγουσα• Έχ τον πατρός μον.

Οντος πατήρ Μωαβιτών. "Ετεχε δέ χαϊ ή νεωτέρα,

χαϊ έχάΧεσε τό δνομα αύτφ Άμμάν, Λέγονσα• Ύίίτ,

τον γένονς μον. Οΐιτος πατήρ Άμμανιτών. Όράς

πώς ούκ ασέλγειας ϊ|ν τδ γεγονδς , δτι παραχρήμα κσΐ

τάς προσηγορίας τοις τεχθεϊσιν έπέθεσαν μηνύουσαι τδ

γεγενημένον, καϊ μονονουχί καθάπερ έν στήλη τιν'ι τοις

τών παιδιών δνδμασιν έναποτιθέμεναι τοΰ γεγονότος τήν

μνήμην, και ήδη προμηνύουσαι, δτι Εθνη έξ αυτών

έσται, κα\ είς πλήθος έκταθήσεται τών τεχθέντων τδ

γένος. Ό μέν γάρ, φησΙν, Ισται πατήρ Μωαβιτών, 6

δέ, πατήρ Άμμανιτών.

ς-'. Άλλα τότε μέν, επειδή αρχή καϊ προοίμια ήν, καϊ

διά της τοϋ γένους διαδοχής τήν μνήμην αύτοϊς έ<;οϋ•

λοντο διατηρεϊσΟαι, τοσαύτην σπουδήν τοΰ δικαίου αί

θυγατέρες έποιήσαντο• νυν\ δέ, επειδή διά τήν τοΰ θεού

χάριν τά τής ευσέβειας έπιδέδωκε, κα\ κατά τδν μακά

ριο•; Παΰλον, Παράγει λοιπόν τό σχήμα τον χόσμον

τούτον, τήν διά τής τών αγαθών πράξεως Εργων μνή

μην έαυτοίς καταλιμπάνωμεν, Γνα κα\ μετά τήν εντεύ

θεν μετάστασιν, ή τής άριστης ημών πολιτείας ακρίβεια

ΰπόμνησις κα\ διδασκαλία γένηται τοις είς ημάς όρώσιν.

Οί γάρ ενάρετοι, καϊ τδν σώφρονα βίον μετιόντες, ούκ

έν τή ζωή ταύτβ μόνον τυγχάνοντες τά μέγιστα τους

εις αΰτοϋς δρώντας ώφελεΐν δύνανται, άλλα καϊ μετά

τήν τοΰ βίου πάροδον. Καϊ Γνα μάθης, δρα μοι πόσος

ετών άριθμδς παρήλθε μέχρι [455] τής σήμερον, καϊ

οσάκις άν βουληθείημεν είς τδν τής σωφροσύνης ζήλόν

τινας ένάγειν, τδν Ιωσήφ είς μέσον άγοντες, τδν εύειδή,

τδν καλδν, τδν νέον, τδν έν αυτή τή ακμή τής ηλικίας

τοσαύτην άνδρείαν περί τήν σωφροσύνην έπιδειξάμενον,

ούτω πρδς τήν μίμησιν τοΰ δικαίου τους άκούον:ας

διεγείρειν σπουδάζομεν. Τίς γάρ άν, είπε μοι, κατ*

άξίαν θαυμάσει* τδν μακάριον τούτον, ότι έν δουλεία

τυγχάνων, κα\ έν αύτώ τώ άνθει τής ηλικίας, ότι καϊ

μάλιστα ή κάμινο; έπ\ πλέον έξάπτεται τών έπιθυμ'ών,

δρών τήν αύτοϋ δέσποιναν έπιπηδώσαν αύτώ καϊ έπι-

μαινομένην, τοσαύτην έπεδείξατο τήν άνδρείαν, και ούτω

πρδς τους τής σωφροσύνης αγώνας άπεδύσατο. ώς τής
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ακολάστου γυναιχδς εκείνης γυμνές μέν τών ιματίων

άποπηδήσαι, τδ δέ της σωφροσύνης ένδυμα πε ριβαλέσθαι ;

ΚαΙ ^ν ίδεϊν πράγμα χαινδν χβ\ παράδοξου, άρνίον τιΐς

τού λύκου χερσίν έμπεσδν, μάλλον δε τής λεαίνης, κα\

διασωθήναι δυνηθέν, χαΐ χαθάπιρ περιστεράν τού ίέρα-

χβς διαφυγούσαν την βλάβην, οΰτω τον δίκαιον τών

εκείνης διαρπαγέντα χειρών». Ούχ οΰτω θαυμαστδν

είναί μοι δοχεί το τους τρεις παίδας εκείνους έν μέση

τη χαμίνω τή Βαβυλωνία εκείνη τοϋ πυρδς ανωτέρους

γενέσθαι, χα'ι μηδέν πλέον τα σώματα αυτών παθεΐν,

ώς θαυμαστδν χα\ παράδοξον, τδν δίκαιον τούτον είς την

χάμινον ταύτην την της Βαβυλωνία; χαλεπωτέραν έμ-

πεπτωκότα, τήν άσέλγειαν λέγω της Λίγυπτίας, άνέπα-

φον διαμεΐναι, χα\ χαθαρδν της σωφροσύνης το ένδυμα

διατηρήσαντα , οΰτιος έξελθεΐν. Κα\ μη θαυμάσης ,

αγαπητέ• επειδή γαρ τά παρ' εαυτού είσήνεγκεν, είχε

καϊ την άνωθεν όοπήν αύτώ συμπαρούσαν, καϊ τήν πυράν

έκείνην κατασβεννύουσαν, κα\ έν μέση τή καμίνω τήν

δρόσον τήν παρά τοΰ Πνεύματος χαριζομένην. ΕΓδετε

πώς οί ενάρετοι, κα\ ενταύθα παρόντες, χα\ μετά τήν

εντεύθεν μετάστασιν, ωφελείας ήμϊν ύπόθεσις γίνονται ;

Δ'.ά γαρ τούτο τδν δίκαιον τούτον εις μέσον νΰν παρ-

ηγάγομεν, ίνα τούτο) πάντες έπώμεθα.Τούτον ουν άπαν

τες ζηλώσωμεν, κα\ ανώτεροι τών ηδονών γενώμεθα,

γ.α\ είδότες, Ότι ούκ έστιν ήμΐν ή χάλιχ αρύς αίμα

*αΙ σάρκα, άΧΧά χρός τάς αρχάς, χρός τάς εξου

σίας, χρύς τους κοσμοκράτορας τοϋ σκότους τοΰ

αιώνος τούτου, ούτως εαυτούς καθοπλίζωμεν καϊ έν-

νοούντες δτι σώμα περιχείμενοι, πρδς ασωμάτους δυνά

μεις πυχτεύειν άναγχαζόμεθα, φραττώμεθα τοϊς δπλοις

τού Πνεύματος. Δια γάρ τούτο 4 φιλάνθρωπος Δεσπότης,

επειδή σάρκα περικείμενοι πρδ; τάς αόρατους δυνάμεις

τήν πάλην Ιχομεν, χα\ τά δπλα ημών αόρατα κατ-

εσχεύασεν, Γνα τή δυνάμει τών δπλων περιγινώμεθα

της φύσεως τών αντιπάλων, θαρ^οΰντε; τοίνυν τή" τών

δπλων δυνάμει, τά παρ' εαυτών είσφέρωμεν, κα\δυνησό-

μεθα τή παντευχία ταύτη τή πνευματική φραττόμενοι

αυτήν τού διαβόλου συγκόψαι τήν δψιν. Ουδέ γάρ ένεγ-

χεϊν δύναται τήν εντεύθεν άστραπήν, άλλα καν επιχείρηση

στήναι έξ εναντίας, ευθέως άποτυφλούται τάς Βψεις.

"Ενθα γάρ άν ή σωφροσύνη, και σεμνότης, κα\ πολλή

τών άλλων αρετών ή σύνοδο;, [45(5] έκεϊ κα\ ή τού Πνεύ

ματος χάρις μετά δαψιλείας έφίπταται. Διά τούτο κα\

Παύλος ίλεγεν ΕΙρήνην διώκετε μετά χάντων, καΐ

Άν άγιασμόν. ΈκκαΟάρωμεν τοίνυν εαυτών , παρα-

.χαλώ, τδ συνειδδς, χαΐ άποσμήξωμεν ημών τδν λο-

γισμδν, Ινα πάσης ^υπαράς έννοιας άπηλλαγμένοι, τού

Πνεύματος τήν χάριν έπισπαιώμεθα, καΐ τών τοϋ δια

βόλου περιγενώμεθα μηχανημάτων, κα\ καταξιωθώμεν

τών απορρήτων εκείνων αγαθών άπολαΰοαι •>, ών γένοιτο

πάντας ημάς έπιτυχεϊν , χάριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ου τω Πατρ\ ή δόξα,

&μα τω άγίω Πνεύματι, νύν χαΐ άε'ι, και είς τους αιώνας

τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ'.

ΚαΙ έκίνησεν εκείθεν Αβραάμ είς γην προς Λίβα,

ναϊ ώχησεν άνά μέσον Κιίδης, καϊ άνά μέσον

Σουρ, καϊ χαρώκιχσεν έν Γεράροις.

α'. Χζ:.;ω δρών υμάς συντρέχοντας έπ\ τήν ε άκρόασιν,

χα\ μετά πολλής της ηδονής δεχόμενους τήν παρ' ημών

διδασχαλίαν χα\ διά τούτο χα\ αϋτδς μετά πλείονος της

προθυμίας καθ' έκάστην ήμέραν ύμΐν τήν πτωχήν ημών

• 81ε 8ί\'. 61 861 Π138. ΑΙ ΜοΓβΙ. έχείνης άποδράντα χειρών,

1> 8:ινιΙ. 61 ουίΙυοΓ ιιΐ55. έχείνων απολαύσεων.

>' 3»ΥΪΙ. 01 ςιιίιΐίΐιη αι$3. συντρέχοντας περί τήν.

ταύτην κα\ ευτελή τράπεζαν παρατιθέναι σπο

Ή γάρ έπιτεταμένη υμών δρεξις αποκρύπτει τϊ

πέζης τήν εύτέλειαν, καϊ τά μικρά μεγάλα ποιι

νεσθαι. Τούτο καϊ ϊπ\ τών αισθητών έδεσμάτω

ίδεϊν. "ίίσπερ γάρ ό κεκορεσμένους λαβών τους

μίνα,-, κάν μεγάλα και πολυτελή παραθή τά έδέ

ό τών έστιωμένων κόρος ύποτέμνεται•1 τών παρι

των τήν πολυτέλειαν, χα'ι τά μεγάλα πολλάκις ι

άξια λόγου φαίνεται , διά τδ μή μεθ' ηδονής π(

λειν αΰτοϊς τους έστιωμένους ■ ούτως ό πεινώντ

δρεξιν έχοντας παραλαβών τους έστιασθαι μέλ)

κάν ευτελή παραθή τήν τράπεξαν, μεγάλη αυτή

ται, τής προθυμίας τών έστιωμένων μετά πολλής

καταναλισκόντων τά παρατιθέμενα. Τδν αύτδν

πον κα\ ήμεΐς θα^ροΰντες υμών τή όρέξει τή τ

τική ούκ όκνοΰμεν , καν ευτελή κα\ πτωχήν !

τράπεξαν , ταύτην παρατιθέναι συνεχώς τή ΰ

αγάπη. Τούτο κα\ σοφός τις Ιλεγε• Κρείσσων ξε

Λάχανων μετά άγάχης, ή βοϋς άχύ 56<ίΓ»*η<

έχθρας• δεικνΰς δτι ή αγάπη έτέρως δρά τά τ

θέμενα, κα\ τοις εκείνης όφθαλμοΐς κα\ τά εϋτ(

λυτελή δείκνυται, κα'ι τά μικρά μεγάλα. Τί ουν

μακαριστότερον ημών Ιπ\ τοσούτων ακροατών δ

μένων •, ούτω θερμήν κα\ διεγηγερμένην κεκτ:

άγάπην ; Οΰοενδς γάρ οΰτω μάλιστα δει τ«ρ λίγο

εύνοιας άκροατοϋ. "Οταν γάρ Γδη τήν προθυμίαν^

τών ακροατών, νευρούται χα\ αύτδς, καϊ πολλ

είπεϊν , τήν Εσχΰν προσλαμβάνει, είδως δτι ?

πλείονα παραθή τήν τράπεζαν ταύτην τήν πνευμι

τοσούτω τά τής εύπορίας αύτφ [457] αΰξεται

εναντίας γάρ τοις αίσθητοΐς τά πνευματικά. Έι

ή δαψίλεια τής τραπέζης δαπάνην εργάζεται, 3

οΰσίαν έλαττοί τού έστιάτορος• ενταύθα δέ άπαν ■

τίον, δσψ άν πλείουςώσιν οι μετέχοντες, τοσοϋτΐ;

ται ήμϊν τά της περιουσίας. Οΰδε γάρ τά, ήμέτι

γομεν, άλλ' άπερ άν ή τού θεού χάρις διά τήν

φιλανθρωπίαν χα\ τήν ύμετέραν οίκοδομήν χορ

Φέρε ουν, επειδή μετά τοσαύτης ηδονής χα\ πρ<

τή άχροάσει προσβάλλετε, πάλιν τών πρόσφατα;

άναγνωσθέντων έρευναν ποιήσωμεν, χα\ τδ έ

κέρδος καρπωσώμεΟα. Επειδή γάρ κατά τήν ρ

παραίνεσιν τού Χριστού λέγοντος, Ερευνάτε τά

φάς, θησαυρός έστι πολύς έναποκείμενος ταΐς Γ|

καϊ Ιν τω ^άθει ' κρυπτόμενος, διά τούτο έρεύνη^

Γνα τήν δΰναμιν τήν έν τψ βάθει κρυπτομένην κ

θόντες, πολλΐν εκείθεν τήν ώφέλειαν εύρεϊν δύνη

Διά γάρ τούτο κα\ τάς άρετάς τών δικαίων άπά

τού Πνεύματος χάρις Γραφή παραδοθήναι ψχοι

Ινα ήμεΐς Ιχωμεν διηνεκή διδασκαλίαν, καϊ πρδ<

κα'ι μίμησιν τών δικαίων τδν εαυτών βίον οίκονο

Άκούσωμεν τοίνυν της θείας Γραφής, τϊ κα\ σ

ήμϊν περ\ τοΰ πατριάρχου διηγήσασθαι βούλετ!

εκίνησε, φησίν, εκείθεν 'Αδραάμ είς γήν χρν

καϊ ώκι\σεν άνά μέσον Κάδης, καϊ άνά μέσο

καϊ ηαρώκησεν έν Γεράροις. Καϊ έκίνιχσε,

εκείθεν. Πόθεν έκίνησεν ; Άπδ τοΰ τόπου ϊ'

ένσκηνού μένος, δπου καϊ τδν τών απάντων Δ;

μετά τών αγγέλων ύποδέξασθαι κατηξιώθη. Έ

φησ\, χινήσας, Παρώκησεν έν Γεράροις."Ορα '

χαίων τήν διαγωγήν , δπως ην συνεσταλμένη κι

έριττος,οπως μετ' ευκολίας τάς μεταναστάσεις έπο

καϊ καθάπερ οί πάροικοι κα\ παρεπίδημοι , οΰι

εαυτών βίον ώκονόμουν, κα'ι ποτέ μέν ώδε , '

Λ 8»νί1. 61 <ιιπ<Ι;ιιη ηΐ88. χόρος λυμαίνεται. ΜογοΙ

κόρος ϋποτέμνεται. >;ι;ί1ί»ιη ίΐηιι ει Πΐ8•ί. ι-οιίίι-ι-ί Μ

ίιιΐϊ'3, ιιυί αριιιΐ ΜοιίΊ ιιιιιι Μτίΐ'» ίιιΙνιΊυΐ'ΙιαΙΐ βηιΐ.

ο ΑΙϋ τοσούτων γνησίων ίιαλ.

' 8ϊνΠ. 61 ψΜΐΙϊΐιι ΙΒ88. Γραφάς- επειδή χβί Οησαυ;

πολνς έναποχείμενος και εν τω βάΟ^ι, ο Ιο.
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(ηη ρΓοΓϋββΓβΐ, οΜίηΐϊβ ίυΐβιη ΐιιιΐυιηβηΐηηη δει•Υ3Γ0ΐ?

ΕϊοείΜίψιο \ΐ(ΙβΓ0 Γβιη ηονηιη ει :ΐ(1π)ίΓίΙ)ίΙβι>ι, ίβηιιπι

ίιι Ιυρι, ίιιιο Ιβχηχ ιιηβΐιεδ ίηιίϋίδδβ, βΐ δβΓνβπ Ιβιηοιι

ροΐιιιβδο : βΐ βϊουΐ οοΐιιιιιΐκι 3 ιιι'ιΐχ ϋαιηπυιη εΙΓιΐβίΐ ,

ίΐ:ι 61 ]ιΐδΙϋδ ;ι!) ϊΙΙϊιιβ ιηηιιίΙ)ΐΐ8 εν.δίΐ. Νοη δίο ;ι<Ιιιιί-

πιΐιιΐι: ιιιίΐιϊ ν'ιαείιΐΓ εδδε, ΐΓβδ ριιοιοδ ίΐΐηδ ϊη ηιε»Ιίο

ΒίΙινΙοηίει ίοτηβεΐδ ίβηειη νϊοίδδβ ( Οβιι. δ), ϊΙΙχδίδ

βοηιιη οοι-ροπϋιΐδ, ιιΐ ηιίπιΐιϊΐο βΐ ι•3ΐ•υιιι 081, ]υδΙιιιιι

Ϊ8ΐιιιιι, ςιιίίιι ίοιηαι ειιι Ιιαηο Βα1))1οηίοα ιηιιΐΐο {,τ.ι-

τίοΓΟίη, ίη ίηεοηΐίηοηΐϊαιη, ίηφι:ιηι, /Εμνρΐϊαϊ ίιιοϊ-

«ΙίδδεΙ, ϊιιίαιΊιιηι ρθΓη>3ΐιδϊδδβ, ριιηιψιε ο:ι>ΙίΐαΙΪ3 ϊη-

(ΙυηιειιΙο δβΓνβίο,εχϋδδε. Ει ιιβ ηιίι-βιϊδ, ιϋΐοοίβ : αυία

εηίιη (|ΐκκΙ δυυιτι ει-ηι ϊΐΐιιΐϊι, ΙκιΙιιιίι Μΐρβπηιιι %<&■

ι'ηκιι εοιηϊΐβπ), ιμι;>: ϊιιοβικΓιυιιι ϋΐιιιΐ ΓβδΙϊη^υιτεί, εΐ

ίιι ιιιβΊΐα Γοηοεε γογοιιι δρϊι-ίΐιΐδ ύαι-εΐ. Υί(1ίδΙί$ ηυο-

πκχΐυ νια νίπιιΐο ρι-χυΊΐΐ, βΐ ειιιιι Ιιίθ3(1Ιιιιε ρΓχδβιιίεβ

ειιιιι, ε( ροδί ιηίβτβΐϊοηβπι οχ Ιιαε νίΐιι, πκιςηχ ιιΐίϋ-

Ιίΐΐίδ ηιιείοΐ'ϋδ η<ι1)Ί* δίιιΐ? Ακριε ο1> εαηι εαυδαιιι ]ιι-

8ΐ(ΐιη ίΙΙιιηι ϊη ιιιειίϊιιπι 3(1ϋιιχίπ)ΐΐ8, ιιΐ ειιιιι οηιηβδ βε-

ςιι.'ΐηιιΐΓ. ΙΙιιηε ϊβϊΐυι• οιηηεδ ίηιΐΐβιηυΓ, οίεοηευρϊδοειι-

Ιι.ΐδ ηοδίηβ νίιιοιιιαβ, δείειιίεδψιε ίΙΙικΙ, Νοη βίΐ ηοΰί»

ρηρηα ηάυβηηι ίαηριιίηειη ει οαηιεηι , $ίά αάνεηηι

ρήιιιίραίια ει ροίειίαΐα, αάβατοΛ ιηιιιιιΐί τεείοΓα Ιεηε-

ίιωηιη Ιαι]η$ χεοιΙι ( ΚρΙι#>. ΰ. 12 ), μ γ. 1108 ΐρδΟδ

ηηιΐΓΐιπίδ : 61 εοβίΐηηΐεβ, ηοιι οοι-ροιβ εΐΐ'ειιιικίιιΐο*,

αΐΙνΟΓδΙΙδ ίΐΐεθΓρθΓΙ'38 ΓΟβί ΥΪΓΐΙΐΙβδ 66ΙΊ0Τ6, ιιιιιιιίηιιιιΐΓ

3ΠΙΙΪ8 <>ρΊΐ'•ΐιι:ιΙίΙιιΐδ. Γπιρίιτ Ιιοε ειιϊιη Ιιεηίβηυ* 1)ο-

ιηίηιΐδ, ςιιΪ3 εατηβ νεδίίιί δΐιιιιυδ, εΐ ο»ι ιιοΐιίδ ϋΐΙνεΓ-

&ιΐ8 ίιινϊδϊϋίΐεδ νΪΓΐυΐεβ εεπβπιεη, ίιιγίδίυίΐίβ ηιιΐιϊδ

ρΠΙ'ρ.ΙΓΛνϊΙ 3ΓΙΙ13, III 3Ι1χίΙίθ ΗΓΙΙ1()ΙΊ1Ι11 ΠίΐΙΙΙΓΧ 3(1Υ0Γ-

53ΓΙ08 εχριίβηεηιυβ. Βειιε ϊβίΐιιι• Ω(1(Ίΐ1β8 ιιπιιυιιιιη

ρΟίΟΙίΙΪΧ, 1111(1(1 3 ηοΐιίδ 681 3(ΤεΓ3Π111δ, 61 ρθΙ6ΙΊΙΙΙΙΙ8

Ιιιιο δρίπΙιιβΠ ;ιπιι:»Ιιιγ:ι ηιιιιιίΐί, ΐρ>αιιι (ΙίηΙιοϋ Γαείοιιι

Γεπι-ε. Νεαυβ εηίιη ΓεΓΓβ ροιεπί ίίιίξοτβπι <ριί ίιιϋβ

β^ΓΟίϋΐιΐΓ, 80(1 βίβί εοιιείιΐΓ 8ΐαΓ8 εχ ;ιϋνει-8ο, 8ΐ;ιΐίιη

6\ε;ι•ε:ιΙιϊΐιΐΓ. 1]1>ΐ εηϊιιι εοιιιίηοιιιία ει Ιιοηο8ΐ38, «Ιΐα-

Γΐιηΐ'|ΐιε νίιΐυΐιιπι εοηειίΓβιΐδ, ίΐΐιιε εΐ Ιάτ%ά δρίπΐιΐδ

8Γ31Ϊ3 :κΙνοΙ:ιΙ. 0ιΐ3ρπ)ρΙεΓ ΙΉιιΙιΐδ ιΐκ ι:Ιι;ιΙ : ΙΊκαη

ι,-ίΐι•ιηίηϊ οηιη οηιηϊΰια, £1 χαηαίβοαίϊοιιειη ( Ν,ΰι-. 12.

Μ). ΓιΐΓϋίεειηυδ ίβίΐιΐΓ,πΙιδεεπ), εοηδείβηΐϊβδ ιιοδίΓΠδ,

61 ϋχΐβι^ηπιιιβ ηιειιίειη ηπ8ΐΓ3ΐη : α ι οιηηϊ $0Γ(1ί(ΐ3

οο^ίΙ.ΊΐΊοιιε 1ίΙ>6Γ3ΐΐ, δρίηΐυδ ^ι:ιΐϊ:ιπι ιιυϋίδ εοηείΐϊε-

ιιιιΐδ. δυρβΓΟίηιΐδηιιε (ΙίηΙιοΜ πιηείιίηβΐϊοηεδ, βε ηιε-

Γ03ΙΠΙΙΓ ϊΐΙθ(ΓαΙ)ί1ί1)ΙΙδ ΪΙΙίδ Ι)θηΪ8 Γπΐί, ^Γ»ΙΪ3 61 1)ειιί(?ιιί-

(316 Ι)οιηίιιϊ ηοδίή ϋε-ϊΐι ΟΐΓίδΙϊ, ειιί εική Ι'αΐη: 61

&αιιοΐυ δρίηία δίι βΙοπ;ι, ιιηιιε 61 δειιιρει-, ει ίιι δχουΐϋ

δχουΙοΓυιη. Αιηβη.

ΙΙΟΜίυΑ χι,ν.

Εί ηιονίι ίί/ίηί ΜταΙιαηι ϊη Ιίτταιη νβτ$η* ο/π'οιηι , «/

ΙιιΛίΙαϊΐί ίιιίιτ ΟηΙΐχ, «Ι ΊηΙετ ίί'ΐΓ, Λ ρΐηρήηαι /«/'.

ίη 6'ίΓίΐπΊ (Οβη. 20. 1).

1. (ΙαικΙ'Ό, οιιπι νοδ Γγο(]ιιριιΙογ νίάβο »ά εοιιείοηοιη

ΓΟΙΓΓ6Γ0, ηο ιιΐ3'^ιΐ3 πιπί νοΙυρΐ3(ε ϋοείπικιπι ιιοιίιαιη

8υδεϊρ6Γ6 ; Ίϋεοςυε ίη (Ιίο8 ιιι:ι]οιί ;ι1ηιιίΙ;ιΙε ρηιιρο-

Γιίιι Ιιηιιε ηο8(Γ3πι 61 ιειιιιειιι ιιιειΐ8»ιη νουίδ «ρροικ το

δΐιιιΐοο. ΥεδΐΓ3 εηίιη είΐιοΐ'ΐιιη ί ιιίιποιΙϊολ ηρρείεηΐίβ

ιηοηδχ ιιο$ιγχ νϋίΐ3ΐειη οΐιίεμίι, ρ3ΓΥ3(]ΐιο Γ;ιείΐ υι

ηιββίΐΒ »ρρ:ιιεηιιΙ : ϊ«1 (]ΐιηϋ ει ίη $βιΐ8ΪΙ)ΪΙΪΙ)ϋδ βιΐιιΐϋ*

νίϋεΓβ Ιίεοΐ. Νβπι δϊουι ειιιιι 83ΐίη(08 ηαίδ βχεϊρϊι εοιι-

νϊν.ΐδ, Ιίοεί ηΐΒβηβ δΐιηιρΐυοδαΐ|ΐΐβ αρροηηΐ Γειειιία ,

ίΙΙοπιηι 83ΐΐβΐ3ΐβ ιικιιιιίΙιΐΓ 3ρριΐ8ΐΙοηιιη Ιίΐιιΐίιί.ι ; οι

ηΐ3βΜ3 η()ΐ)ηιιιιΐ(|ΐι:ιηι ικιΙΙίιυ νί(1βηΐυΓ ηιοιηοηΐϊ, εε

ςιιοϋ εοηνίνχ :ιΙ)ί(]ΐιο ειίεηϋϊ 3νϊϋϊΐ:ιΐε 3(1νειιεπ;ικ :

ϊΐ3 εοιιΐΐ'.ι 8ί ηυϊδ Γβηιείϊεοδ 8υ8εΐρΪ3( εΐ εδυπβηΐε»,

Ιίεεί ϋΐίδ Ιειιιιειιι ρπιροη31 ιηεηδβηι, 8ρ1ειιϋίιΙ:ι Ιαιιιι ιι

ϋΐ.ι 3ρρ3ΓεΙ)ίΙ εοηνΐνϊδ, ηιιιΐΐα ειιιιι νοίιιρκιΐο ;ι!ι]ΐι ;

αγϊϋίΐιιΐε βρροδίο εοιηεϋεηΐϊυυδ. 5Ϊ6 ε( ιιοδ 1>βιιβ

Γκίεηΐεδ δρίπίπαΐί νβδίΓΟ βρρείΐΐυϊ , ηοη £Γ3Υ3ΐηιΐΓ

ρηιιρεΓειιι 61 νίίειη Ικιιιε ιιιειίδΐιπι νβδίΓΧ ε;ΐΓΐΙ:ιΙϊ 38δί-

(Ιιιε ηρριιιιει-ε. Ηυο 61 δβρϊεηδ ΐ|ΐιί(Ι;ιιιι (Ιϊεε1)3ΐ : Μϋ-

Ηα$ αϊ ΰοιινηΊΐιιη οίαταιη ονιη οαήΐαίε, ηηαηι ύυ$ άβ

ρτ/ΒίερΊο αιηι οάϊο (Ρίου. 15. 17) : φιο ιΐοεεί, ε;ιιΊΐ:»-

Ιειιι «Νιοι• νϊίΙεΓΟ 3ρροδίΐ3, ίΙΙίιικηιιε οευΐΐδ νϊΐΐα ;ιρρ:ι-

γογο 63 φι;ι: δυιηρΐιιθ83 δΐιηΐ, 61 ρ:ιι•ν;ι ιρι.ε πια^ιια.

ΑηάϊΙοήι ίεηενοίεηΐΐα ηεοε$ιαήα. —Ουίϋ ΐβϊΐϋΓ 1)63-

Ιϊιΐδ ηηϋίδ ΐ[ΐιί 3ρυ(Ι ιοί βυϋίΐοΓεδ, Ιαπτιηιιο ΓεΓνβη-

Ι'ι 61 8οΙΙϊεϊΐ3 ε3ΓΪΐ3ΐβ ρΓχϋίΐοδ ιϋίβειίιιιιΐδ ? ΝίΙιίΙ

εηίιη ΙηηΙορβΓβ ιΐίεοιιΐί ηεε6883Γίιιηι 681 , υι ιιυιϋ-

10ΓΪ8 1)βιΐ6ΥθΙεηϋη. ()ιι:ιηιΙο(|ΐιί(Ιειιι ειιιιι νϊϋεΐ »ικΙί-

Ιοτ6$ ΓεΓνιτε (ΙεδϊϋοΓίο, Γιγπ>31ιιγ ει ΐρδε, οι ιιια^ιιιιιη

8χρβ πιΙιιιγ, ίιι ιΐ3 ϋϊεηιη, βοείρίΐ, δείεηδ φίΛΐιΐο

8υιηρ(υοδΐοΓειιι η)βηδ3Π) .«ρίπΐιιηΐεηι ρΓοροηίΐ, ΐηηιο

π)3]θΓ6ΐΐ) δίϋϊ ευρίβιιι :ιεοε(Ι(τε. δβουδ εηϊιιι 86 Ιι^Ιιειιί

8ειΐδίΙ)ίΙϊ:ι, ψιηιιι 8ρΪΓΪΐυ3ΐΪ3. ΙΙΙίε εηϊιιι ιηοηδχ Ι.ΐΓςΐΐιΐδ

ειιηιρίυηι ραηΐ, ει εοηνίνίικιι εχΐιίϋεηΐϊδ ίηκηίιιυίΐ

8ΐι1)8ΐ3ΐιΐϊιιιιι ; Ιιϊε :ιπΙεηι οιιιιιίηο ,ιΙίΙεΓ, (]ΐοη1ο ρΙιίΓε»

δυηΐ ρβι-ιίείροδ, Ιιιιιΐο ρΐιιβ 8υ1>8ΐ3ΐιΓΐ3 ηοδίι-α ηεειε-

δείι. Νβιμιβ ειιϊπ) ιιοδίκι ϋίείηιιΐδ, 86(1 63 ηιιχ ίη νβ-

81Γ3ΙΙ) ΙΙΙίΙΪ1.1ΐ6Π) ϋβί βΓ3ΐί3 06Γ 8ΙΙ3Π) ))ΟΙΐϊςΐΐί(»ΙΠη

8ΐιρρε(Ιίΐ.ιΐ. Λ(;ε ίβϊΙυΓ, ςυΪ3 ειιηι Ι3ΐιΐ3 βΐηεηΐηΐε ει

131113 1;«Ίίΐί:ι 3(1 ηικίίεηιΐιιιη βεοοϋϊΐίδ, ίΐβπιιη ];ιιιι

Ιεεΐ3 ϊηιίαςοιηυδ, 61 ςιιοιΐ ίιιιΐε ρΓονεηίΐ Ιιιεηιιιι ρβιεί-

ρί:κιιιι>. Ν;ιιη ηυία, δεειιηϋυιη αιη»ιΐ3ΐη ίΙΙιιηι εχΙκίΓ-

ΐ3ΐϊ(ΐηοιη (^ΙΐΓΐδΙί (ΙΐεεηΙίδ, 8ετηΐαη»η\ 8εήρΙ\ιται(ίοαη.

5. 39), ΐΙιε.<•»ιΐΓΐΐδ ηΐ3βΐιιΐ8 ίη δοΓΪρΙιΐΓΪδ 681 ΓεειιικΗΐιΐδ,

ει ίιι ρηιΓαιηΙυ Ιαίει : ίάείΓοο δΟΓυΟιίοηβ ηριιβ, πι

ευιη (ΙίιΙίοεΓΪηιαδ νΪΓΐιιίειιι ςυχ ίη ρΓοΓιιηϋο οεεηΐΐη

681, π\ιιΙΐ3Π) ίηιΐε υΐίΐίιβιεη) (ΙεεβΓρεΓε ηιιεβιηιΐδ. Ει-

ειιϊιη ρΓορίεΓΟ.ι ]ιΐ8ΐ0Γυπι οιηηίιιηι ΥΪΠιιΙβδ, 8ρίΓΪΙιΐ9

83ΐιοΐί βΓ3ΐ)3 61 ιΙΪ8ροιΐ83ΐΐ(>ηε, ίη 5εΓί|>ΙυΓΪ8 8υηΙ Ιι:ι-

(Ιίΐ;ε, ιιΐ ιιοδ (οηΐίηιιαιη 1)31)61)168 (ΙοείΓϊηβιΐ), 3(1 χηιιι-

ΙίίΓιοιιεηι εΐ ίιηίΐηΐϊοηεηι ]υδΐ0Γυιη νίΐηηι ηοδίπιηι

ϊηδΙίΐυΗΐιιιι». Λιιϋί;ιιηιΐί ϊβϊΐιΐΓ ιΐινϊιιαιη δοΓίρΙιΐΓ.ιιη,

<|ΐΓκ1 εΐ ΙιοιΜε ηο1)ίδ (Ιβ ρ3(ΓΪ3ΓοΙΐ3 η»ΓΓ3Γε νεϋΐ. 1.

(€αρ. 20) Ει ιηονϊΐ, ΐηφιίΐ, ίΙΙίηε ΑύταΙιαιη ίη Ιετταηχ νετ-

*υ< α/τίΓΗΐ», βί ΙκώίΐίΐυΊ ΐηίετ €αάε$ εί ίιιίετ $ητ, εΐ ρετ-

('ί/π/ιιυ [ιιϊι ϊη (.Ίτίΐπ'ί. Ει ηιονίι , ϊικριίι , ι//ίιι«- ΙΙιιαε

ηιονίΙ? Α Ιοεο ιιυί 1;ι1ιεπι;ιειιΙιιιιι ΙίχεπιΙ, υΐιί οι ιιιιί-

νεΓδί Γ.οιιιΙίΐοΓειη ειιιιι 3ηββΙίδ Μΐί>είρεΓε εί εοιιοεδδΐιιη

ίιιίι. ΙΙΙίηε, ίη(|ϋίΙ, ουηι ηιογίδβοί, Ρβηρήην* /Ίιι/ ίη

6Ί'Γθπ'ί.

ΑοπιΙιιγ ηιοάβΒία νίνεηάί τάΓιο.— ΥκΙβ ]ιΐ8ΐοπιηι νίΐχ

Γ.ιΐίοηειη. Γ|ΐι.ηηιεοηΐΓαεΐ.τ ίΙΙίϊΓιιειίι οι σιίηίηιεβυρεΓνι-

ειιη δυρείΐεχ : <)ΐιοπ)θ(1ο Γ;ιεί1ε ΐΓ3ηδηιί;Γ:ιΙΐ3ηΙ νϊΐηιηηιιβ

δΐιαιη ίηδΐίιιιεΙΐ3ΐιΐ δίευίρεΓεςπιιί 013(1 νοιιχ, 61 ηηηείιίο,

ηαηο ίΐίίε Ιαϋειιιβοιιία επεεΙ)3ΐιΐ, (ριαδί ρεη-βΓΟ ϋε^οιι
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ίο*; ιιοιι βίευΐ ιιοβ Γιοίπιυδ, ίΐαϊ Ιιηΐιϊιατιΐβδ ϊη αΐϊοπα ΐοη α

ςιι»8Ϊ ίιι ρηΐππ, ϋοηιοδ οχδίπιϊπιυδ δρίοηιΐϊώΐδ , ροΓί':-

011$ 61 ιΙο»ιιιυιιΙ»οι•», 6( νίΙΙβδ ροδδίιίεηΐυ*, εΐ ΙκιΙηοΛ

ρ;ΐΓ:ιιιιιι•; αΙίβΐΜΐβίηιιιιιηετα. δβιΐ νίϋβ αυοιιιοαΌ ]ιΐ8ΐϋ8

δΐιΙ)δΐ3ΐιΙί3ηι $113111 Ίη νει•η»ου1ίδ Ιαιιΐυιιι Ο ρβο< τί1)ϋ8

ροδδίάεηδ, εΐ ηυηιπυβηι ίιι εοιίεηι Ιοοο ροι•Μ>Ιοηδ, »ΙΪ-

ηιηηάΌ ουϊάβιη ίιι ΒβΐΙιοΙ Ιϊι;ϊΙ 1»υοιη:ιοιιΙ». αΓιηικιιιϋο

3ΐιΐεπι ιιριιιΐ <|ΐιεΐ'ϋυιιι Μ»ηΐυτε, »1ί•]ΐιαιια\> ίη Λ'^νρΐιιιιι

(ΙοδοοηάΊΐ, ηυιιο αυΐβιη ίη Οοπιι-ίδ ΙιΙιοι ικιοιιΐιιιιι ΙΊξ'Λ,

ει οιιιπΊλ ίηο'ιΐε δυδίίηοΐ, βπιίΛηιψιο οι-μ» Ουηιίηυιπ

ιποηίοπι ροΓ Οίηηί» ιιιβηίΓεδΙε άΌοΙβΠΙΙ. Γ. ι ρη81 131)135

ρΓθηΐί$δίθηθδ 0,038 61 3 ΏθΟ ΓβΟίΠΕ 8Γ3111, \ϊ(|<:|18 88 ΠΙ

13ΠΙΪ8 νοΓδ»π αΊΓΓιουΙΙιΙίουδ, εΐ ίιι νηπη$ (Ιίνοι-:>»δφιο

Ιοηΐ3ΐίοιιβδ ίιιοίίβΓβ, (μια»ί :ΐ(1ιιιιι:ΐ8 ίιιιηιοΐιΐδ ρβΓδί-

!>ΓιΙ ; ρί3ΐικ|(ΐε βιι3μι ιιιοικοιη οδίοιιύεηδ, ιιιιΙ1ί$ οΐίβια-

ειι1Ί$ ιιβ^Ιί^ειιΓιΟΓ εναάίΐ. Ύίαβ ειιϊιη οι ηυιιο, αΊΙβοΐο,

ηιι:ιΙί8 ιεηίοιίο ειιηι ίη Οοπίϊΐδ ΐηναϋϊΐ : ει 3υΊηίπΐΓβ

(οτΙίΙυυΊηοπι 61 νίΠυΙοηι ]ιιβΙί, ςυοιηοαΌ ςιιοιΐ οηιηί-

Ιιυδ ϊιιΐοΙοΐ'»1)ϊΙε, εΐ φιοι! ηεφιβ ικιπίιιιβ δυδοίρβΓε

ο,ιιίδ νβΙΙεΙ, Ιιοε ίρβε βιιβίίιιυϊΐ, ηοιι χξτβ ΓεΓβηδ, ηε-

ιΐιιο 0X1^01)5 3 ϋοιηίιιο ηιΐίοηοηι οοπιιη ςυχ υουβηΐ,

ίίοιιΐ ρΐεπφιε Ιιυιηίηο5 ΓηοίυιιΙ, Ιιίιμιβ ίηηυηιβιΐδ ροο-

θ3ΐοΐ'υιη $3Γθϊηί$ ρΓΟδδί. Ναιιι ουιη ίιι ι1ίΓΙ1οιιΙΐ3ΐι:$

φΐ»ϋΐ1;ιιιι ίιιοίύΌπηΙ, 813ΐίηι οΙιιιιιιπηιΐΓ;ιηΙ, 61 οιιπο-

8ί(ΐ8 ίηαυίπιηι, (ΙίοιιιιΙο,ιιο : βιΐ3Γ0 Ιιοο ει Ιιοο ενειιίΙ?

οι ο,ικιιο Ιιοο ροΓΠΐϊ»8υιη 081? Αι ]ιΐδΐυδ ίΙΙο ηοιι βίο :

ιιιιιΐο ει ίΙΙί 3πιρΙίιΐ8 Βΐιρεηιιιηι «ιιχίΐιιιιιι βδΐ οοη-

ι:ο8Μΐηι. Ηιιο εηίιη νοι-ο §γ:ιΙϊ κεινί ίυεπί, αϊ ηιιιηςιοιιιι

οιιπΟδίΟΓ 8ΪΙ ΪΙΙ 1Ϊ8 εχρ1οΓ3η(1ίδ φι.ο 3 (Ιοιιιΐιιυ ΙίυιιΙ,

εοιΐ ίη 8ϊ1εηΐίο οι βΐ-ηΐίαι ιιιιι αυιίοιιο ίΐΐδοίρϊαΐ οιιιΐιϊ;ι.

2. Ει αηίιηβανβιΐε, ΐ]υοιηοι!ο οΐί.ιηι ροι- ίΙ1:ΐ8 ίρϋακ

φι;ο 50ΐ|ΐΐϋηΐιιι Ιεηΐ3ΐίοιιε8 ]υβιϊ νίΓΐιΐδ ιιιηςί$ οιιιίοιιίΐ,

1)εο οΙίίΓυιιι ίΙΙυιιι ρεΓ οιιιιιί» Οδίεηιΐοηίο. Ν;ιηι δίοιιΐ

(|η3ΐκ1υ ίιι &ςνρΙυηι αΌδοοιιιΙίι , ίιι ίμιιοΐιΐδ εΐ ροι•-

ομιϊηυδ, οΐ ιιιιΙΙί αξίιίιυδ, μιΙιϊιο ιιιομπο οιιηι Ιιο.ιοιο

ΊικΙο π:ιΙίΐ : ίΐ;ι ει ιιιιιιο , ςιιιη ροι-οςπηιΐδ βδδοί ίη

ϋεΐ'31'ί*, ίιι ίρδίδ φιίόΌηι ίιιΐΐίίδ ΐ|ΐιοι1 δυυιιι επιΐ ΓεείΙ:

ρ ιδίοα νεΓΟ Ιηιιιο ϋεί δυυδίιΐίο ηιυιιίΐυδ ββΙ, ιι! ει γοχ

εΐ οηΐιιβδ ιριί ίιι ο:ι ιτιιϊοιιο Ιι»Ιιίΐ;Φ:ιιιΙ , οιιιιιί δΐιιιΐίο

ιιιίιιίδΙΠιΓΟ ]υδΙο δίικίοι-ειιΐ. 2. ϋαϊι ααίειιι, ϊιιφιϊΐ,

ΛΰηιΙιιιιη άε ϋιιπα νχοτε «ιια, 8οτοτ ηιεα ηΙ.ΤΊιηκΗ

ειιϊιη ά'ιατβ, [}χοτ ηιεα βιΐ, ηβ [ΟΓΐβ οεαάβΓβηΙ «ιιιιι νίιϊ

άΐΊΐιιΐί* ρπΐ|Ί«Γ ίΙΙιΐιη. ΥιιΙι: (|υοιιιοι!ο 3 νίιιΐοηΐίδ^ίιηϊδ

:ιίΙο(•ιί(ΐιιϊΙιιΐδ 3ΐιίηΐ3 ]υδΐϊ ΐιηρυ^ιιείιΐΓ, ε( ΙίηιοΓ βιιιη

ϊιιοοδδβΙ. Ει ψκιηινίδ ριίοΓ Ιιιιιογ, ιιβ ιηηΓιοΓειιι ηιηίΐ-

131, »ι•;ινΪΒ Γπεί'ίι , ΙίηιοΓ Ιβιηειι ιιιοπίδ ίΙΙυιιι εχριιΐίΐ.

Ι! ι οιιίηι Ιιυιιο εΙΤιι^εΓοί, βυδίίιιυϊΐ $ιιίδ οουϋδ νιιΐιτο,

8<ιοί3ΐη νίΐχ δυο: ίη τε^ίδ ιιοηυδ ίηοίιΙοΓΟ. Οιιαιη βίΐ

ίΐιιίοιιι Ιιοο ΙιΊίταίιι (ΙίΙΓιοϋε, δοίυηΐ <μιί υχοΐ'οδ 1 1 .«—

ΙιοιιΙ. Ιίιιο'ε ει δ:ιρίειΐδ ιρικίκιη αΊοουηΐ : ΙΊαιια *«/ο

[Ήιόγ νίη ί'μιχ , ηοη ραταΐ ϊη ά'ιε )ηά\αι , ηνΙΙο ρτι Ι ο

ιηιιΐιώίΐ ίηιιηϊαύα$ (Ριον.ϋ.οί. 55). Υοπιιιι ^Γ»νβ Ιιοο

οι οηιιιίυιΐδ ίιιΙοΙοΓ3ΐιίΙε,νί(1ε ηυοηιηιΐο ρπ>ρΐθΓ ιιιοπίδ

ιιιοΐιιιιι ίΙΙε ΙυΙίΙ. Ηοο δβηβ 61 ίη εΟΓροΓαΙίϋΐΗ βίΓεοΐίο-

ΐιϋιιΐδ εοηΐίιιςεΓε δοΐεΐ : ικιιη φιηιΐϋΌ ιΐιιο ιιιοιΙΓι 81-

ιιιπΙ ϊηΓε>ΐ3ηΙ ο»ιρα« ποδίππη , υιιίιιβ ίιιοΓοιηοηΙυιη

Ιβ§ίΐ ηϋυιη, ει ιοίοδ ηοβ ίΙΙο ^ηινίοΓ (ΙοΙογ δίϋϊ

νίιιιΙκΛί, ϊΐ3 υΐ δα?ρο ηιίηοΓεηι ϋοΙΟΓεηι 3 ηΐ3]οπ

ιΐΐϊΐηοΐί ιιοη δοιιΐίαιιιυδ. Εοιίοιιι ιηοιίο ]υδΐυ$ ηαοςιιε

ίΙΙο ηιηιο νίϋεηδ ιΐΓςοΓε ιΐοΐυΐΐΐιι ηιοπϊδ , οαηει-3

οιιιιιί;» ΐο1ιτ3ΐιίΓΐ3 οοηδθ1)31.

Μοη ηϊΐιίί ειΐ αΐίιιά ηιιαιη (οηιηιιι.— Οχίοηιηι !κοο

ηικί'ιοηβ, (Ιίΐοοίο, ηε οοηϋοιηιιεδ ]ιΐϊΐιιηι ου ρηδίΙΙ;ιηΊ-

ιηίΐηΐΐ'πι, ιριοΊ πιοΓίοιη ΙίηιηεηΙ : δοϋ ροΐίυδ ηιΐιηί-

γ:ιγ8 εοικίίίοιίδ ιιιιίνοΓδί ΟΓβϊ ηοβ ΙιοιιίςηίΙ.Ίΐεηι, ηικκΙ

ιικιπειη ]ιΐδΐίβ ίΐΐίδ ει «αιιοΐίδ Ιιιηο Ιειτίΐιίΐοηι , ιιιιιιο

ίΐ;ι ύοδρίοίεικίιιιιι ιΙοιΙογιι Οιΐ'ίδΐυδ, ιιΐ ηιιαηι ΓοπιιίιΙ.ι-

Ιι.ιιιΙ νϊρ'ι ίΙΙί νίιΊιιΐο οΙπγι , οΐ ΐαιιία ΟΓββ ϋοιιηι ΙίιΙιιοία

ΓγοΙι, ιιιιηο (Ιι.Ί'ίιΙοίιιιΐ οΐ ]ιινεηο8 , οι ΐβιιΟΓΟί νίιριιο-.

ΜΙιίΙ οιιιιιί οΙίιιιΙ γπογ8 ε*1, ιρι;ιιιι δθιηηυ$ εΐ ροΓΟ^ιί-

ιιιιΐϊο, βΐιριε ΐπιηδηιίςΐΐΐΐίο 3 α'είεηοηΐιιΐδ 3ά ηιβίίοια.

Μ"ΐ*δ εηίιη Οοιηιιιί ίιιιηιιιι ΐ;ιϋΐ:ιΐΐ'ΐη ηοΐιίδ (Ιοιι.ινίι , ει

ίιι ιΐεδοεηϋίΐ ϊη ίιιίεηιηιιι, άίδβοΐνίΐ ο]ιΐδ ηοΓνοδ, γοΙιιιγ-

ςηο ϋεδίπιχίι : ει ηυοϋ »ηΐο3 ΐβΓΓίυίΙο ιτοί οι ίιιιρία-

οαίιίΐο , Ιιοο ηυιιο ϋοίρίοίοιιϋιιιη αΌιΙίΙ , 3(1οο ιιΐ ιιοιι-

ηιιΙΙί βχδίΐίβηίοΐ ΓοδΙίιιεηΐ οιιιη Ιιίιιο εδί ηιίβπιικίιιιιι.

ΡιοϊικΙο ει ΡβυΙηδ οίηιιιηΐ, αΊεοηδ : ϋίαοΜ <•ι «ιιιν

ϋΙιη$ΐο ει$ε ηιηΐΐο ηιεϋηι (ΡΜΙιμρ. 1. 25). νοπιιιι Ιι.ιό

ηιιίϋοιη ηυιιο ροδί ΟιΠδΓι »(]νοιιΐιιιη, ροδίηυηιη οοιι-

ίιβοΐαί δΐιιιι ροιίκ ίηΓοΓηί ατό»•, ροδίφοιιιι δ<>1 ]ΐΙδΓΐΙΪΛ!

υΙ>ΐςυο ΐεΓΓβπιηι αΙΓιιΙδίΙ. Τυιιο βιιίεηι ΙειτίϋΊΙοΐίΐ 3;Ι-

Ιιυο Ιΐ3ΐιο1)3ΐ Γιιοίοηι, εοιιειι(ϊβϋ3ΐ(|υβ ]ιΐδΙοπιιη Ιιοιιιί-

ιιιιιιι ίΐίοπιιη ηιειιίοιη : ίϋεο ει οηιηί» :ι1ί3 ΙενίΙβΓ Γοιό-

1)3111, ΟΐΙΜΙΙΙ ιρίΛ' ίηΙθ1θΓ3ΐ)ί1Ϊ3 0880 γίιΙοΙιαιιΐιΐΓ. ΙΙίηο ΟίΙ

«ριοϋ ε! ]ιΐδΐιΐδ ίΙΙο Ιίιηοηδ οοπιπι, ςυί ίιι βεΐ3Γίδ Ιια-

1)ίΐ3ΐ)3ΐιΙ, ίη8Μΐία$, (Ιιιιιιίοϋίιιιιι ίΐιί ΙκιΙιικτϊΙ , ΙΙΟΙΙ III

ιιχογοιι), δοιΙ ιιΐ δΟΓΟΓΟηι δεουιη 1ι:ιΙ>οιΐδ ; ϊια ηυιιο ίιι

1)30 Γοβίοιιο ρεΓε^Γίηϋδ ϋοβΐι. Ει δίουΐ ουηι ίιι &%)-

ρΐιιιη ουιη ϋθδθεη(1θΓθ ροηιιίδίΐ ϋοιίδ , νοίοιίδ ίιηρπ)-

Ιιοδ ϊΙΙοδ ει 8οοοη1θ8 (ΙίδοεΓε ]υ8ΐϊ νίπυίειΐ) : ϊια οι Ιιίο

ΙοΙοηηΙίηιιι δΐι»ιη οχΐιϊυοΐ Οοιιιϊηυδ , ιιΐ }υδΙί ραΐίοιιΐίι

ίιι οηιιιιΐιυδ εΐυοοαι, (ίίΐΐιριο Ι)οί ίη ίρδυιιι ΙιοιιονοΙοιιΐί»

ιιι:ιιιϋ'οδΙ3 οιηιιίΐιηδ. Μί$'ιΙ αιιίαη ΛΙιηιιοΙιτΙι Τ(Χ Ι',ετα-

τοηιηι, νΐ αεάρετεηί ϋατταηι. Οοςίϋ Ιιίο, ςιι.ΐβο, Ιειιι-

ροδΙαίοιη εοβίΐίΐΐίοηιιηι ςιιβιη ΐιιΐίΐ ]ιΐΝΐυδ νίιΐοηδ ηχο-

Γοιη δηηιη βοάυοί, οίδο ιιίΙιίΙ ροδβο ]ιιχ•3ΐε οηιιι. δίίοιι-

ιογ οηίηι ΓογοΙ>31 οιηηίβ , δοίοιίδ Γογο υΐ δε ιιοιι (1ε*ρι-

οοι οι Οοιιιίιπίί, δθ(1 3θθθ1θΓ31ιιιη ικΙΙιιΙιοκΊ δΐιϋ-ίϋίιιιιι.

Α(Ιιΐ)ΪΓαΙ)ίΙίδ ηιιοςυε 8;ιπ•;ι: :ιηιοι• εδί , ιρι:ο ροηοιιΐο

ιιιοπίδ ]υδ!υηι οηροΓβ νοίιιϊΐ. ΡοΐοΓβι οιιίηι ΐρδ3 ϋοΐο-

(,όικΙο Γβοκιιιι , οοπβιη οοιικιηιοΐίηιη οΐίιιςοιε : δοιΙ

ροΠηΙίΙ ΟΙΙΙΙΜΗ ΓΟΙ'ΙΪΙΟΓ , III νίΐ'Ο ΜΐΙιΙΙΟΙΙΙ ρηΐ'.ΙΙΌΐ. Ει

ίιιιρίοΐυηι 081 ίΙΙικΙ ιΐίοιιιιη, Γ.ιιιηΙ άιιο ϊη οιιιίιιίη ιιιιπιη

((ϊεη. 1. Ο). Τ:ιηιΐ]ΐι»ηι οιιίηι ιιιι ι εδδειιΐ 03ΓΟ, ί(3

ιηιιίικι: 83ΐυΐίδ οιιγηιιι νίοίδδίιιι 3ςοΙ)3ΐιΙ, οι Ι.ιιιΙλμι ϋε-

θ1»Γ303ΙΐΙ εθΙΐεθΓ(1Ϊ3Π), ιρίΜδί ΙΙΙΙΙΙΠΙ ΟδδΟΙίΙ εοΓρυδ 01

ιιιι» 3ΜΪΙΙ13. ΛιιιΙΪ3ΐιΙ Ιιχο νίπ, ;ιιΐ(1ί»ιιΙ εΐ ιηιιΐίοΐ'οδ : οΐ

ίδΐχ ιριίιΐοηι , ιιΐ ειιηκίειη ογι;» δυο$ νΪΓΟδ Μηοίβια

(ΙοοΙ:ιγοιιι , ηίηίίςιιε βΙίυ(1 ίΙΙοΓυηι ρπυίοπιηΐ ββΐυΐϊ :

νίπ 3ΐιΙοιιι, πι ογ@3 υχοΓοδ Ιι»Ι)ο:ιιιΐ ΙιοηενοΙοηΙίβιη,εΙ

(|υ.ΐδί ιιιι»ιιι 3ηίιιΐ3ΐη Ιι.ιΙκίομΙ ει ιιιιιιιιι εοΓρυδ ομοιιΙ,

οιιιιιί» Γ:Κ'ί:ιιιΙ.

5. €οημΐ()αΙΐί εοηεοτά'κη ύοιηιηι.—ΙΙοο εηίιη νοπιιιι

681 οοη)ΐιςίιιιη , ιρηιιιϋο Ι3ηΐ3 ίιιΙΟΓ οοδ 081 οοιιοοπϋβ,

(ρι.ιιιιΙονίηουΙοο3ΓΪΙ;ιΐίδ ίΐ3δυιιΐει>ιιε.ιΐοιΐ3ΐί.£>ίουΐ οιιίηι

ΟΟΓριΐδ ιιιιηΊηη.ιιιι 3 δοιτιοΐΐρδο (Ιϊδδίϋεΐ, ιιοιριο ηιιΐιιια

αϋνοΓδυδ δοίρδβηι : ΪΙ3 νίπιιιι ει ηιιιΙίοΓοηι ηοη οοιι-

νοιιίΐ (ΙίδδΐύοΓΟ, £0(1 υπϊιοδ 68$ο. Τυιιο εηίιη 1κ>ιΐ3 ίη
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εκεί τάς σκηνάς έπήγνυντο, καθάπερ έν ξένη διάγον-

τ«ς• οΰ καθάπερ ήμεϊς ποιοϋμεν, τήν ξένην ώ; πατρίδα

©Ικούντες, καΛ οικίας οίκοδομοϋντες Ιαμπρίζ, κα\ στοάς

χα\ περιπάτους, κα\ αγρούς κεκτημένο:, κα\ λουτρά

χατασκευά£οντες, καΐ έτερα μυρία. 'Λλλ' δρα τον δί

καιον καΐ έν τοις οίκογενέσι μδνοις κα'ι τοις ποιμνίοι-

ιήν οϋσίαν άπασαν κεκτημένον, κα'ιούδαμοϋ Ιστάμενον,

άλλα ποτέ μέν ε!ς τήν ΒεΟήλ τήν σκηνήν πηγνύντα,

ποτέ δ» παρά τήν δρΰν Μαμβρή, και ποτέ μέν είς

ΑΓγυπτον κατιόντα, νυν\ δέ έν Γεράροις κατασκηνοϋντα,

κα\ πάντα μετ' ευκολίας υπομένοντα, καΐ τήν εύγνυί-

μοσύνην τήν προς τον οίκεϊον Δεσπότην διά πάντων

σαφώς έπιδεικνύμενον. Κα\ μετά τοιαύτας υποσχέσεις

και επαγγελίας τάς παρά τοϋ θεοΰ ε!ς αύτδν γεγενη-

μένας, όρων έαυτδν τοσαύταις περιστάσεσι κύκλουμε-

νον, και ποικίλοις κα\ διαφδροις πειρασμοϊς εμπίπτοντα,

καθάπερ άδάμας τις άπερίτρεπτο; είστήκει, τήν φι-

λόθεον αυτού γνώμην δεικνϋς , γ.α\ ούδεν\ τών έν τώ

μέσω κωλυμάτων νοιθρότερος γινόμενος. "Ορα γάρ κα\

νΰν, αγαπητέ, οίος αύτον πειρασμό; είςτά Γέραρα κατα

λαμβάνει, και Οαύμασον τοΰ δικαίου τής αρετής τήν άν•

δρείαν, [458] δπως τδ πασιν άφόρητον, κα\ δ ουδέ ακοή

τις παραδέξασθαι άνάσχοιτο, τοϋτο ούτος ϋπίμεινεν, ού

δυσχεραίνων, ουδέ άπαιτών εύθύνα; τών γινομένων τον

Δεσπότην, καθάπερ ο! πολλοί τών ανθρώπων ποιοΰσι,

κα\ ταϋτα μυρίοις αμαρτημάτων φορτίοις πιεζόμενοι•

έπειδάνδυσχερέσιτισ'ιπεριπέσωσιν, ευθέως πολυπραγμο-

νοΰντες κα\ περιεργαζόμενοι λέγουσι • Διά τ£ το κα\ τδ

συνέβη ; κα\ τίνος ένεκεν τόδε συνεχωρήθη ; Άλλ' ούχ

6 δίκαιος ούτος• δι' δ κα\ πλείονος άπήλαυσε τής άνωθεν

έ$οπης. Τούτο γάρ αληθώς ευγνώμονος οίκέτου, μηδέν

τών ύπδ τοϋ δεσπότου γινομένων πολυζραγμονεΐν, άλλα

βιγί) πάντα καταδέχεσΟαι , χα\ μετά πολλής τής ευχα

ριστίας.

β'. Κα\ σκδπει, πώς κα\ δι' αυτών τών παρακολουθούν-

των πειρασμών ή τοΰ δικαίου αρετή μάλλον έξέλαμπε,

τοϋ θεοΰ φανερδν αύτον διά πάντων δεικνϋντος. "Ωσπερ

γάρ ήνίκα ε!ς τήν ΑΓγυπτον κατήλθεν, ώ; άγνωστος κα\

ξένο; κα\ ούδεν\ γνώριμο;, άθρόον μετά πολλής τής τιμής

εκείθεν έπανήει • ούτω κα\νϋν παροικήσας έν Γεράροις,

έν μέν τοις προοιμίοις τά παρ' εαυτού έπιδείκνυται '

μετά δέ ταύτα τοσαϋτης απολαύει τής παρά τού θεοΰ

συμμαχίας, ώς καϊ τδν βασιλέα, κα\ τους αυτόθι πάντας

οίκούντας, περ\ τήν θεραπείαν τοϋ δικαίου πάσαν έπι-

δείκνυσΟαι τήν σπουδήν. Εϊ.τε δέ, φησ\ν, Αβραάμ περί

Σάββας της γυναικός αύτοΰ• ΆδεΛρή μου εστίν.

Έ$οβι\0χ\ γάρ είκεϊν, ότι Γυνή μου εστί, μή ποτέ

άαοχτείνωσιν αυτόν οΐ άνδρες της χό.Ιειος δι' αυτήν.

"Ορα πώς ύπδ τυραννικωτάτων παθών έπολιορκείτο ή

τοΰ δικαίου ψυχή, κα\ δ φόβος αύτον έξωΟεΐτο. Άλλα

καίτοι σφόδρα χαλεπδν δντα τδν πρότερον φδδον , τδν

της προδοσίας τής γυναικός, παρο>θεϊτο ό τοϋ θανάτου

φόβος. "Ινα γάρ τούτον διαφυγή , ύπέμεινεν &ρ§.ν τοις

οίκιίοις οφθαλμοί; τήν κοινωνδν αύτώ τού βίου ύπδ ταΐς

τοϋ βασιλέως χερσ'ι γενομένην. "Οσον δέ τούτο" έστιν

άφόρητον, Γσασιν δσοι γυναίκας Ιχουσι. Διά τούτο κα\

σοφό; τις Ελεγε• Μεστός ζήΛου θυμός ανδρός αυτής"

ού φείσεται έν ήμερα κρίσεως, οϋχ άνταΛΛάξεται

οϋδενός Λύτρον τήν έχθραν. 'Αλλά τδ ^αρ\> τούτο χα\

«4τ.ν άφόρητον δρα πώς διά τδν τοϋ θανάτου φόδον

γενναίως ό δίκαιος ήνεγκε. Τοϋτο δέ και επί τών σωμα

τικών παθών συμβαίνειν ίθος * έπειδάν γάρ δύο κατά

ταύτδ πάθη πολιορκή τδ σώμα τδ ήμέτ:ρον, ή τοΰ ένδς

έπίτασις αποκρύπτει τδ έτερον , καΐ δλοι τής οδύνης

εκείνης γινόμεθα, κα\ πολλάκις οίιδέ αΓσθησιν τοϋ έτέρ',υ

Γατβοι.. (ϊβ. Ι.ΐν.

λαμβάνομ-ν, τής πολλής οδύνης περισπώσης ημάς, και

ούκ άφιείσης τοϋ έλάττονος πάθους πεϊραν λαβείν. Τδν

αύτδν δή τρόπον χα'; ό δίκαιο; ούτος νϋν ορών τοϋ θανά

του τον φόβον έπικείμενον, πάντα τά λοιπά φορητά ήγεΐτο.

Άλλα ταϋτα άκούων, αγαπητέ, μή καταγνώς τού δικαίου

μικροψυχίαν, ει τδν θάνατον έδεδοίκει ■ άλλα θαύμασον

τοϋ πάντων ημών Δ:στ:ότου τήν ύπερβάλλουσαν περ\ ημάς

φιλανθρωπίαν, δτι τίν θάνατον τδν τοις δικαίοις έκρίνοις

κα\ άγίοις τότε φοβερδν , τούτον νϋν εύκαταφρόνητον

είργάιατο ό Χριστδς, κα\ δν έδεδοίκεισαν οι ενάρετοι

εκείνοι κα\ το^αύτην πα,δρησίαν πρδς τδν θεδν έσχη-

κότες, τούτον νϋν καταγελώσι * κα\ νέοι και κόραι άπα-

λαί. Ουδέ γάρ θάνατος [459] έστι λοιπδν , άλλ' ύπνος

κα\ αποδημία, κα\ μετάστασις άπδ τών χειρόνων έπ\ τά

βελτίω. Ό γάρ θάνατος τοϋ Δεσπότου τήν άθανασίαν

ήμϊν έδωρήσατο , και κατελθών εις τδν ^ιδην έξέλυσεν

αυτού τά νεύρα, κα\ τήν ίσχύν αυτού καΟεϊλε• και τδν

φοβερόν πρδ τούτου κα\ αμείλικτο•;, τοΰτον οϋτιος εύκα

ταφρόνητον είργάσατο, ώς και έπιπηδάν τινας καΐ έπεί-

γεαΟαι πρδς τήν εντεύθεν μετάστασιν. Διά τοϋτο κα\

Παύλο; βοά λέγων, Τύ άναΛϋσαι χαΐ σνν Χριστώ είναι

Λο.ί.Ιώ μά.ΙΛον χρεΤσσον. Άλλα ■ζάντα μέν νϋν μετά

τήν τοϋ Χριστού παρουσίαν, μετά τδ συγκλασθήναι τάς

πύλα; τάς χαλκάς , μετά τδ πανταχού τής οικουμένης

τδν ήλιον τής δικαιοσύνης έκλάμψαι. Τότε δέ έτι φο6ε-

ράν είχε τήν πρόσοψιν, *α\ κατέσειε τών δικαίων εκείνων

άνορών τήν διάνοιαν • διδ καΐ πάντα τά άλλα κούφως

έφερον, κάν αφόρητα έτύγχανεν δντα. Διά τούτο καΐ 6

δίκαιο; οΰτος φοβούμενος τών έν Γεράροις οίκούντων

τήν έπιβουλήν, ούχ ώς γυναίκα, άλλ' ώς άδελφήν επ

αγόμενο;, ούτω τήν ενταύθα παροίκησιν ποιείται. ΚαΙ

καθάπερ είς τήν Αίγυπτον κατελθείν αύτδν συνεχώρησεν

ό θεδς, βουλόμενος κα\ τους αγνώμονας εκείνους καΐ

αναίσθητους τοϋ δικαίου μαθείν τήν άρετήν • ούτω κα'ι

ενταύθα τήν οίκείαν μακροθυμίαν έπιδείκνυται ν Δε

σπότης, ίνα κα\ τοϋ δικαίου ή υπομονή διά πάντων έκ

λαμψη, καΐ ή τού θεού περί αύτδν εύνοια πάσι κατά

δηλος γένηται. ΆπέστειΛε δέ ΆβιμέΑεχ ό βασιΛενς

Γεράρων, Λαβείν τήν Σά££α>: Έννόησόν μοι τδν χει

μώνα τών λογισμών, ών ύπέμεινεν ό δίκαιος δρών αύτοΰ

τήν γυναίκα άπαγομένην, και ουδέν δυνάμενο; έπαμύναι.

Σιγή γάρ άιιανζα Ιφερεν, είδώς δτι ού περιόψεται αύτδν

δ Δεσπότης, άλλα ταχεΐαν παρέξει τήν συμμαχίαν. ΚοΛ

τής Σάρκας δέ θαύμασα ι Ιστι τήν πολλήν φιλοστοργίαν,

πώς τού κινδύνου τού θανάτου τδν δίκαιον έξαρπάσαι

βουλομένη ■ έξήν γάρ αυτήν έκκαλύψασαν τδ δράμα, δια-

φυγείν τήν δμολογουμένην ϋβριν άλλ' ύπέμεινεν άπαντα

γενναίως, ϊνα τώ δικαίψ τήν σωτηρίαν πραγματεύσηται.

Κα\ έπληροΰτο εκείνο τδ είρημένον, δτι Έσονται οΐ

δύο είς σάρκα μίαν. "Ωσπερ γάρ μία σαρξ δντες, ούτω

τής αλλήλων σωτηρίας έκήδοντο, χαί τοσαύτην έπεδεί-

κνυντο τήν όμόνοιαν, ώ; έν σώμα τυγχάνοντες κι\ μία

ψυχή. Ταύτα άκουέτωσαν άνδρες, άκουέτωσαν γυναίκες ■

γυναίκες, Γνα τοσαύτην περ\ τους &ναρας τήν φιλοστορ

γίαν έπιδεικνύωσι , κα\ μηδέν έτερον προτιμώσι τής

εκείνων σωτηρίας• κα\ άνδρες, ϊν' ούτω πολλήν τήν περί

αύτάς εύνοιαν έχωσι, κ»1 ώς μίαν ψυχήν κεκτημένοι κα'ι

ίν σώμα δντες, ούτω πάντα διαπράττωνται.

γ*.Τούτο γάρ αληθές συνοικέσιον,όταντοσαύτη έν αύτοίς

πολιτεύηται ^μφωνία , δταν τοσούτος ή ό σύνδεσμος ,

όταν ούτως ώσι τή αγάπη συνεσφιγμένοι. Καθάπερ γάρ

σώμα πρδ; έαυτδ ούκ άν ποτέ διαστασιάσειεν , ουδέ

ψυχή προς έαυτήν ούτως άνδρα κα\ γυναίκα οΰ &•.»-

Λ 0ιι1ηΐ«ε ΤΓ53. τούτου νϋν χ>τανι)ώσι.
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οτασιάζειν, άλλ' ήνώσθαι χρή. Τότε γάρ και τά μυρία

αΰτοΐς αγαθά έπΐ(1(5εΰσαι δυνήσεται. "Οπου γάρ ομόνοια

τοσαύτη , έκεϊ πάντων τών αγαθών ή σύνοδος, έχει ί)

ιίρήνη, έχει ή αγάπη, έχει ή [460] ευφροσύνη ή πνευ

ματική• ούδαμοΰ πόλεμος, ούδαμοΰ μάχη, ούδαμνϋ

ίχθρα κα\ φιλονεικία• άλλα ταύτα πάντα εκποδών γίνι

ται, της (5ίζης τών αγαθών, της ομονοίας λέγω, ταύτα

πάντα άφανιζούσης. ΆπέστειΛε δέ ΆβιμέΛεχ βασι-

Λευς Γεράρων, χαϊ έΛαβε τήν Σάρ~ρ"αν. Καϊ εΙσήΛθεν

6 Θεός προς ΆβιμέΛεχ έν ϋπνφ τήν νύκτα, χαϊ

έϊαεν • Ίδοΰ συ αποθνήσκεις περί της γυναικός, ης

έΛαβες • αυτή δέ έστι συνωκηκνϊα άνδρί. "Ορα θεού

φιλανΟρωπίαν επειδή είδε τον δίκαιον διά τον τοϋ

θανάτου φδβον γενναίω; ένεγκόντα τής Σάρκας τήν άφαί-

ρεσιν, κα\ τον βασιλέα ώς άδελφήν τού δικαίου ούτως

αυτήν άγόμενον, λοιπόν τήν οίκείαν πρδνοιαν έπιδεί-

κνυται, όμοΰ κα\ τον δίκαιον περιφανέστερο-; άποδει-

χνϋς, κα^ τήν Σά^(5αν της ύβρεως ελευθέρων , κα'ι τόν

βασιλέα άπαλλάττων της παρανομίας. Καϊ εΙσήΛθεν ό

θεός πρύς ΆβιμέΛεχ έν ϋπνφ την νύχτα. Κατ' αύτδν,

φησ\, τδν τού Οπνου καιρόν έςαρπάσαι αυτόν βουλόμενος

τής παρανομίας, ένέθηχεν αύτοΰ τή διάνοια τήν γνώσιν,

καί τά λανθάνοντα αύτώ εις φως ήγαγε, κα\ πολύν τον

φόβον αύτώ επέτεινε, τδν θάνατον άπειλήσας. Αποθνή

σκεις γαρ, φησι, περϊ της γυναικός, ης £Λαβες• αΰτη

δέ έστι συνφκηκυΤα άνδρί. ΆβψέΛεχ δέ οϋχ ήψατυ

αυτής. Ταύτα δε πάντα έγίνετο, ίνα ή τού θεού επαγγε

λία ή εις τον πατριάρχην ε!ς Ιργον έξέλΟτ;. Επειδή γά,ρ

πρδ βραχέος ϋπέσχετο αύτώ τδν Ισαάκ τεχθήσεσθαι,

έγγϋς δε λοιπόν δ κα'.ρδς ήν, Ιν' ουν μή λυμήνητα! τι

τή τού θεού επαγγελία, τοσούτον φίδον τώ Άβιμέλεχ

έπιτίθησιν, ώς καταπληχθέντα » αύτον μή τολμήσαι

έφάψασβαι της Σάρκας. Διά γαρ τούτο προσέθηκεν ή

θεία Γςαφή, δτι ΆβψέΛεχ οΰχ ήψατο αυτής ■ άλλα

κα\ απολογείται υπέρ τού τολμήματος, καί φησι, Κύριε,

ίθνος δίκαιον καί αγνοούν άπο.Ιεϊς ; Μή γαρ αύτοΰ

είδώς, φησ\, γυναίκα οϋσαν αυτήν, τούτο πεποίηκα ; μή

γαρ άδιχήσϊΐ βουλόμενος τδν ξένον ; μή γαρ ώς γυναίκα

αφαιρούμενος; Ός άδελφήν μέλλων λαμβάνειν τούτο

διεπραξάμην, νομίζων χαϊ ταύτ|) τιμήσειν χα», αυτόν.

"Εθνος ουν <1)•>•<?ούκ χαϊ δίκαιον άποΛεΤς ; Μετά τού

δικαίου, φησ\, πεποιηκότα με τδ επιχείρημα άπολεϊς;

Είτα σαφέστερον ποιών ό-ερ έλεγε, φησίν Ούκ αυτός

μοιέίπεν. Ετι ΆδεΛφή μου έστϊ, χαϊ αϋτημι εϊπεν,

δτι ΆδεΛφός μου εστί ; Σκόπει πώς εΐχον τήν όμόνοιαν

χαι τήν συμφωνίαν. Κα\αύτδς, φησ\, τοΰτό μοι είπε, καί

αύτη συνέΟετο τοις -παρ' αύτοΰ λεγομένοις. Έν χαθαρζι

καρδία, καί έν δικαιοσύνη χειρών έποίησα τούτο, φη

σίν • οΰχ ώσπερ παράνομόν τι μέλλων διαπράττεσθαι,άλλ'

ύς νενομισμένον κα\ άκόλουθον, κα\ ούδεμίαν έχον μέμ-

ψιν τούτο πεποίηκα. Ί ί ούν δ φιλάνθρωπος Δεσπότης ;

Είπε δέ αύτφ ό θεός καΟ' νπνον. "Ορα πόση συγκατα-

6άσει κέχρηται ό τών δλων Δεσπότης, τήν οίκείαν αγα

θότητα διά πάντων επιδεικνύμενος. Κάγωέγνων, φησίν,

δτι έν χαθαρά καρδία έποίησας τούτο. Οίδα, φησ'ιν, δτι

αυτοί τούτο τδ δράμα κατεσκεύασαν, κα\ δτι [401] απα

τηθείς τοϊ; π*ρ' αυτών λεγομένοις τούτο πεποίηκας • κα\

διά τούτο , ϊνα μή διά τήν άπάτην εκείνων άαάρτβς ,

Έφεισάμην, τού μή άμαρτβΊν σε εις έμέ. Πολλή τού

βήματος ή συγκατά&χσις, μεγίστη τού Δεσπότου ή φι

λανθρωπία. Ε!ς έμέ, φηί'ιν, έμελλεν άνατρέχειν τδ

αμάρτημα. Καθάπερ γάρ ϊτλ τών ανθρώπων, όταν τις

εις τίνα τών οίκετών πολλής απολαύοντα της τιμής

* δερίεπί Π58. ώς χαταπτήξαντα.

παρά τού δεσπότου ύβριστικόν τι διαθή, οίκείαν ηγείται

τήν ύβριν ό δεσπότης, καί φησιν Έμέ ϋβρισας δι* ων τδν

έαδνοίκέτην ούτω διέθηκας" κα'ι γάρ τά εις εκείνον γι

νόμενα εις έμέ διαβαίνει- τδν αύτδν δή τρόπον καί 6

άγαθδς Δεσπότης, 'Εφεισάμην σου, φησί, τοϋ μί\

άμαρτόϊν σε εις έμέ. Έμο\, φησ'ιν, οΐκέται τυγχάνουσι,

χα'ι ούτως αυτών ποιούμαι πολλήν τήν χηδεμονίαν, δτς

οίκειοΰμαι τά εις αυτούς γινόμενα, καν τε αγαθά ή\ κάν

τε εναντία • "Ενεκεν τούτου ούκ άρήκά σε άψα-

σθαι αυτής. Επειδή πολύ αυτών κήδομαι, τούτο είδώς

ότι έξ άγνοιας μέλλεις τήν ϋβριν αύτοϊς ταύτην έπάγειν,

'Ερεισάμην σου, τοϋ μή άμαρτεΐν σε είς έμέ. Μή

δή απλώς ώς έν\ τών τυχόντων πρόσεχε τω άνδρ\, άλλα

μάνθανε οτι τών έμο\ περισπούδαστων ίιτ\, κα\ τών

πολλήν εχόντων προς έμέ τήν οίκείωσιν. Άπόδος τοί-

νυν τήν γυναίκα τψ άνθρώπφ, ότι προφήτης έστ),

χαϊ προσεύχεται περϊ σού, χαϊ ζήση. "Ορα πώς τήν

άρετήν τοϋ δικαίου έκκαλύπτει • κα\ προφήτην αύτδν

καλεί, καί μονονουχ\ παρασκευάζει τδν βασιλέα ΐκέτην

αυτού γενέσθαι. Προσεύχεται γάρ περϊ σοϋ, χαϊ ζήσ%,

φησίν. Εκείνος μέν ουν, δεδοικώς τδν παρά σού θάνα

τον, τδ ζράμα τούτο κατεσκεύασε , κα\ μονονουχ\ συν-

έπραξε πρδς τήν της Σάρκας ύβριν γίνωσκε δέ δτι αϊ

παρ' εκείνου προσευχαΐ τήν ζωήν σοι παρέξουσιν. Είτα

ίνα μή τη επιθυμία φλεγόμενος, και ύπδ τού κάλλους

της Σάρκας ήττώμενος, Ιλαττον *• φροντίστ) τών προσ-

ταττομένων, επιτείνει τδν φόβον, καί τήν τιμωρίαν επ

αγγέλλεται μύζονα έπάςειν. ΕΙ γάρ μή άποδίδιύς ,

φησ\, γνώθι δτι άποθανή σύ τε χαϊ πάντα τά σά.

Ού μόνον αύτδς της παρακοής, φησ\ν, ύφέξεις τήν τι

μωρίαν, άλλα κα\ πάντα τά σά διά σέ θάνατος κατα-

λήψεται. Διά τούτο δέ κατά τδν της νυκτδς καιρδν ταύτα

άπαντα δ θεδς αύτώ διελέγετο, ίνα μετά ησυχίας δεξά-

μένος τήν παραίνεσιν, μετά πολλού τοϋ φόβου τδ προσ-

ταχθέν είς έργον άγάγη. Ευθέως γάρ όρθρίσας Άβι-

μέΛεχ, φησίν, έκάΛεσε τους παΤδας αύτοΰ, χαϊ έΛά-

Λησε πάντα τάρήματα ταύτα εις τά ώτα αυτών.

6*. "Ορα πώς κήρυξ γίνεται λοιπδν ό βασιλεύς της τοϋ

δικαίου αρετής, χα\ πάσιν αύτδν κατάδηλον ποιεί. Καλέσας

γάρ, φησ\, πάντας τους παϊδας αύτοΰ, διηγήσατο πάντσ

τά «ρδς αύτδν παρά τοϋ θεού δηλωθέντα, ϊνα πάν

τες γνώσι χα\ τού θεοΰ πρδς αύτδν τήν εύνοιαν, ν.α\

τής προνοίας ής άξιοϋται παρά τοΰ Δεσπότου διά τήν

τών τρόπων άρετήν. 'Εροβήθησαν δέ πάντες οΐ άν

θρωποι σφόδρα. Είδες πώς ούχ απλώς ουδέ εική τάς

μεταναστάσεις έποιεϊτο δ δίκαιος; Ει γάρ έπ\ τής σκη

νής τής προτέρας έμενε, πόβεν εΐχον άπαντες οι έν Γερά-

ροις γνώναι, δσης ό δίκαιος απολαύει τής παρά τοΰ θεοϋ

προνοίας ° ; [462] 'Εροβήθησαν δέ πάντες οΐ άνθρω

ποι σφόδρα. Πολύς αυτών φόβος κατεσκεδάσθη, περ\

τοϋ παντδς ήγωνίασαν. Είτα, ΈκάΛεσε, φησίν, Ά6ψέ-

Λεχ τετ Αβραάμ. 'Εννόει μοι μεθ' δσης λοιπδν τής

περιφανείας δ δίκαιος εισάγεται πρδς τδν βασιλέα, ό πρδ

μικρού παρ' α.\ιτοϊς ευκαταφρόνητος νομιζόμενος, κα\

καθάπερ αλήτης κα\ ξένος. ΆΟρόον πάντων συνδραμόν-

των καλείται δ πατριάρχης ουδέν τούτων είδώς τέως,

κα\ έμάνθανε λοιπδν παρ' αυτού τού βασιλέως τά παρά

τοϋ θεοϋ δι' αύτδν είς εκείνον γεγενημένα. Είπε γάρ

αύτφ- Τι τοΰτό έποίησας ήμίν ; τι ήμάρτομεν είς σέ,

ότι έπήγαγες έπ' έμέ χαϊ έπϊ τήν βασιΛεϊαν μου

άμαρτίαν μεχάΛην ; "Εργον, δ οϋδεϊς ποιήσει, έποίη-

νας ήμϊν. ΤΙ ένιδών έποίησας τούτο ; Διά τί, φησ'ι,

τοσαϋτη με περιβαλείν αμαρτία ήβουλήθης : τίνος ένε

κεν, κα'ι τ! έννοήσας τούτο πεποίηκας ; "Ορα πώς διά

τών οικείων βημάτων δείκνυσι τήν τζαρί τοϋ θεοΰ

άπειλήν τήν είς αύτδν γεγενημένην. Επειδή γάρ εϊπεν

αύτώ, ότι ΕΙ μή άποδίδως, άποθανή συ χαϊ πάντα τά

Ί δκνίΐ. βΐ ςίΜΐΙίΐη Π153. χαϊ τοϋ χάλλου; τη; Σά^ος δλο; γε-

νόμενοί, ϊλαττον.

* Ουϊύϊΐη Π155. τοϋ ΐ\ν~ι -η (ϊ^7ΐ<τίας.
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ίιιι'ιία ίρδίδ ηΓΠϋΟΓΟ ροιεπιηΐ. Ναηι ιιίιί εοηεοπϋα , ϊΐιί

Ιιοιιοπιηι εοηΠαχηδ, ϊ1)ϊ ραχ, ί1>ί οαπίαδ, ϊΙη δρίπΐυβίί*

ΙχΙίΐίβ : ηυΙΙαπι ηεΐΐυηι , ηυΙΙα Γίχη : ηιΐδα,ιιαηι ϊιιίηιί-

ειΐίχ εΙ εοηίβηΐίο : δοϋ Ιιχο οηιηία β πιεάΊο ιοΙΙυηΐιΐΓ

ρεΓ ιοηοοπϋαηι , 1}θηοπιπι οηιιπιιηι ΓηάΊοΡπι , <|υχ

οηιηία ϊΐΐα δίηιυΐ ηϋοΐβΐ. 2. Μίίίΐ αηιειη ΑϋίηιεΙεεΙι τεχ

ϋετατοτηηι, ει αειερίΐ Ξατταιη. 3. Ει ϊηΐταν'ιΐ ΰεη$ αά

ΑοΛτηεΙεεη ίη «οηιηο ' ηοείν , ει άίχ'ιΐ : Εεεε ίη ηιοη'βπΊ

μτορίετ ηηιίίετβηι, φιωη αοιΙηΙί$ΐί : ηΐα αηίαιι εοηΐηόιτ-

ηαΐί» εκ νίτο. ΥίαΌ ϋεΐ εΐεηιβηΐΐηιη : <]ΐιία \ ίιΐίι ]ϋ-

Βΐιιιη ρΓομίετ ηιείυιη ηιοιΊίδ δαιταπι είΐιί αΐιίαΐαηι οβ-ο

ίοΓίϊιβΓ ΓοΓΓβ , εΙ τε^επι βαπι υΐ δΟΓΟΓεηι ρΐδΐΐ βυαυ-

εβΓβ , βυίΐιι όεπνυπι άοείαταΐ ρΓονίϋεηΙϊαιη , ϊιΐδΐιιηι

η,υοηυε ίΙΙιΐδΙηοΓεηΊ τειίιϋΐ, 61 δαΓΓαιη αϊ) ίη]υηη, γο-

βοπη τβΓΟ η ρβεεαίο ΙίηβΓαΙ. Εί ϊηΐτανίι, ΊηφύΙ, Ώεη$

αά ΑοίιηεΙεεΙι ίη «οηιηο ηοεια. ΡεΓ ϊρβπιτ» , ίηηυίΐ,

ΕΟίηιιΐ Ιειηριΐϋ ΟΓίροτο )•ιπιι νοίεηβ αΐι ΐηΐα,αίΐαΐβ, αΌ(1ΪΙ

ιηβιιΐί ε]οβ δοίεηΐίαηι ει οεειιΐΐα ιιιαηίΓρΜανίι, ηιυΐ-

Ιιιπιο,υβ ιηείυηι 30*ίΙ ϊηΐεηηίι>»η(1ο πιΟΓίεηι. Μοτίετίί

ειιίιιι, ΐηα,υίΐ, ρτορίετ ηιηΐίετεηι , φιαιη α6$ιηΙί$ΐϊ : ίιία

αιιίεηι εοηΐηοετηαί» ε$1 νίτο. 4. ΑΜηιεΙεεΙι αιιίεηι ηοη

ΙεΙίαεταΙ ίΐίιηη. Ηχο ηηίπη οηιηία ΓαοΙα δ»ηΙ , ιιΐ 1>εί

ρΓοηιΐδδΐο Γαεία ρβίπαΓεΙιχ ίηιρΙρΓΟΙιΐΓ. ΕηίιηνοΓΟ

φΐία ραυΙο αηΐεα ίρβί ρΓοηιίδεΓβΙ Ιδαβε β»8β ηαδρίιυ-

ηιιη, ει ρΓορβ 3(ΐ6Γ3( ιειηριΐδ : ιιΐ ηβ φιίιΐ οΓΓιεεΓεί

ρΓΟΠίίδδίοηί ϋοΐ, Ιαηΐυπι ΐίιηοΓΟηι ΐη Αυ'ιιηρίοεη ΐιηηιί-

8ΪΙ, υΐ ρεκοίβυδ ηηϊηιο δαΓΓβπι 3ΐΐίη;;6Γ6 ηοη :ιικΙΡΓϋΐ.

ΡΓορΙβΓ Ιιοε εη'ιηι 3(1]εείΙ ϋίνίηα δεπρίυΓ» ; ΑοίτηΐΙεεΙι

ηοη ΙεΙίαεταΙ ίΙΙαιη : &ε(1 ει αβ ΓβεΐηοΓβ 8β άβΓεηαίΐ 3ε

(ΙΐοϊΙ : ΰοηιίηε, αεηίεηι 'μΐίΐαηι εΙ ίαηοταηΐεηι ρετάει?

Νυιη<ιιΓκ1 $είεη$, ίιιαηΐι, ιιχογοιιι ρ]ιι$ ε$$ε , Ιιοε Γεεί ?

ηυπιψιίά' ϊη]ιΐΓί3 ρεΓεβΓίηυπι βΓΓιεεΓΟ νοίεηδί ηυιη-

ηιιϊιΐ υΐ υχοΓοηι ε]ιι$ 3υΓεΓεηβ? 1!ι μηογπιι εηιιι

3εεερΙιιπΐ8 Ιιοε οβϊ, ηΐιΐ8 Ιιοε ηοιηϊηε ει Ικιηε ει ί!Ι:ιιη

ΙιοηοτΆΤ\.€εηΐεηι\ζΆαΓ,}ΐαΐαηιεΐ ϊί/ηυταηίειη ρετάε&Ί

ηιβηο ]ιΐ8ΐί οΓΟείο Γυηείυιη ρεπίοδ *? ϋοίικίο (Ί:ιι•ίπ5

ηίΤοΓί'ΐΐϋ (](ΐοι1 ιϋοίΊκιΐ, ίηςαίΐ: 5. Νοηηε ϊρ%ε ιιιί/ιι'

άϊχίι, 5ογογ ηΐία «ί , εΙ ϊρ$α ηιίΐιϊ ά'ιχϊΐ , Ρταΐετ ηΐίΐΐί

αί ? νίιΐο οιιιιι ηιιαηΐο εοη$βη$υ βΐ εοιιεοι-ϋί» Ιιοε

ΓβΰΐίηΙ. Ει ι'ρίε, ϊηφιϊι, Ιιοε ιηιΐιί (ϋχίΐ , εΙ ι°ρ;η αιΐϋϊ-

ριιΙ:ιΜ ι•8ΐ ιΐϊεΐΐδ οϊιΐδ. Ιη εοτάε ρητό, ει ίη )Η$ιϊΐία ηια-

ηαιιηι {εε'ι Ηοε, ΐησ,υϊι, ηοη πι ίιΓκ|ΐΐ3ΐη ινιη Γιίεΐυηΐδ ,

δ«1 αϊ 1ο?ίιίιη:ιηι ει Ιίοίΐηιιι ΪΓΓερΓεηεηδίυϊΙεηκιυε Γεεί.

Οηϊ(1 ϊβίΐιΐΓ οβηϊ^ηηδ [)οιιιίηιΐδ? 6. ΙϊιχΊι αιιΐ,ιη ει

Βαιζ ϊη ίοηιηο. \\Αβ ο,ιιηηκκίο 86 3ΐΙεπιρ6Γ3ΐ οιιιιι ϊ ιι πι

Ροιηίηιικ , δίκιιη Ιιοηίΐηίοηι ρβΓ οηιηί» ύεεΐ3Γ3ηδ. Ει

ί§ο ίάο ηιιοά εοτάε ριιτο Λο<- (εεετϊί. 5εΐο, ίηηυϊΙ, ίρ808

Ιιαιιε Γαίιυΐαηι εοπιιηπιΐοδ ββδβ, βΐ Ιο άβεερίκπη εο-

πιει ίΐίεΐίδ Ιιοε Γεεϊδ$ε : οΐ) Ιιοε, υΐ ηβ ρετ (ΙεεερΙίο-

ηεαι Ιιβηε ρβεεεβ, Ρερετεϊ ιίΜ, ηε (κ ρεεεατει ίη ηιε.

Μ 'βΐιη νβΓϋί 681 αΙίειηρεΓΑΐΊο, Γπηχϊιηα Οοιηϊηϊ ε$1

οίβηιβηΐί». Ιη ηιε, ϊηη,ηίΐ, ΓβΛϊΐϋπιιη ργβι ρεεεβίιιηι.

Οιιί ι-ο/ίί ιετιο» ίλ•ί , Οι-ηιη εοΐ'ιΐ. — Ναηι δίειιΐ ίη

Ιιοιηΐηϊΐιιΐδ ειιιη ηυίδ 3Γκ)ΐιβιη <Ιοιιιι•>ιΊγιιιιι ΐη ιιιηΐιο

ΙιοηοΓβ αρυά ϋοηιίηιιηι $υιιπι ίη]υΓΪ3 (]ηαιΙ.ιηι .ιΠίΐ'ίι ,

« 1 1» νοοβ8, ίη «οηιηο, Ιιϊο ει \\Λη αοδυηΐ ίη δίνΐΐίο εΙ

Ιη »1ί<ιιιοΐ Μ!>6.;50ί1 ΙιαϋριιΐιΐΓ ίη ΜογοΙ. ει »1ϊ». βίαυβ εΐίβπι

ίη Ηί^ιί*. ^

» οοίβΐίη. οιηίιΐίι νΡΓΟ» , Μαι»}ν»Η οβείο (αηείαιη ρετ-

δΐοΐ ίιι]ιιι•Ίηιιι Γ;ιεΐ3ΐη ρυΐ.ιΐ (1οιη•ηιΐ3, 61 (Ιίείι : Μίΐιί

ΪΓ:]ιΐΓΪ3ΐη ΓβεΐδίΊ ρετ ρη ηυίυυδ 3 1ε άοιηεδίίειιβ ΐη]θΓΪ3

ε$( ηΙΤεείιΐδ : εη εηίιη ηιΐίο ΐη ίΙΙυιη εοιηιηΐιΙυηΐυΓ, ίη

ηιε Ιηιηβεαηΐ : βιιιίρηι ηιοιίο ει Ιιοηιΐδ Ποιηΐιιυδ , Ρε

ρετεϊ Ι'ώΐ, !ιιΐ|ΐιΐΐ, ιι ( ηε ρεχατειϊη Ηΐί.Μι'ί, ΐικρήι, Γ:ι-

ιιιιιϋ δυηΐ, 01 3ιΙρο η.ιίίιί Ρ0ΐηηιειιι);ι1ί, ηΐ ιιιιΐιί ΓιογΊ

βχΐκίϊηηοπι ηιι.τε.Ηΐιιο,ιιο ίΙΙΪβ Ιίυιιΐ, δίνο Ι>οη3 δΐιιΐ, δ'ινβ

ηοη Ιιοηη : ΡιορΙετεα ηοη άίηιΐιίΐε, ηΐ Ιαηαετη (ων.

1)ιιοιιΐ;ιιιι ηι:ιριιαηι εοΓυηι ειηηηι %ατο, δείεηδ ςιιοιΐ

ρεΓ ίρηοΓαπίίϋπι Ικιηε είδ εοιιΐιιπιβίΐηιιι ΓαιΙυηΐδ 6Γ35,

Ρερετα ΐώί, ιι( ηε ρεεεατε» ίη ηιε. Νο δΐηιρΙίεϋβΓ ιιΐ

!|μιίι (ιιμπι νυίςηηυιη Γεδρίεΐββ ηυηε νίπιιιι : δειί άΊδεο

εηιιι βχ ηιιηιΟΓΟ ΐΙΙιιηιηι εδδε, ηυοΓηηι ερο ΠΜΐΐηιηη

ιίιγ.ιιιι ςοΐΌ , εΙ «|ΐιί ρεευ1Ϊ3Γίΐ6Γ ιηεϊ δυπί. 7. ΙΙεάά*

ϊιβίιιτ νχοτεηι ν'ιτο, ηιιΐα ρτορηεία ειί, εΙ οτιώίι ρτο Ιε,

ει ΐ'ΐΊ'ί!. Υίιΐε ο,ιιοηιοϋο νίπιιίριη ]ιιΜί ιίείεςίΐ : ρπι-

ρΐιειιπι ϊ])^ .πι νοεηΐ, 61 ρΓορεηιυϋηιη εΠίεΐι, ιιΐ γρ.τ

δΐιρρίίεεηι δε ει ρΓχ!>ε3ΐ. Οτιώίι ριιίιη ρτο Ιε , εΙ νϊεε$.

ΙΙΙβ είοιιίιη , ΐηφιίΙ, νβιίΐιΐδ ηβ οεείάεΓβΐηΓ 3 ΐρ,Ιι.ιηο

εοιιιοβιΐίαιιι ΊιιδΙτιιχΐΙ, ει ςιιβδΐ εοορεπιΐυδ εδί ίη εοη-

Ιιιηιρ1ί:ιιη δαπ-ιε : δεΐβδ ηυίριιι ίΐΐίιΐδ ρι-εεβδ νίΐηιη

ιίΐιί ρτχ1)ΐΐαΓ3δ Οδδβ. ϋείιιϋε υΐ ηβ εοηευρίδεβηΐΐα

(Ιηρηηδ, ει ρυΐεΐιηίαϋίηβ δ»ΓΠε νίεΐυδ , πΐ3ΐιε!3(3

εοηΐεηιηηΐ, ΐιιιηιΐαίΐ 61 ΙϊηιοΓβιη , 61 ηι:ι]οΓΡΐιι ροεηηιη

ιιιίηαίιΐΓ δβ ίικίιιείυπιιιι. ΟιιυιΙ ι'ι ηοη άεάετίι , ίηαηϊΐ ,

5ι•ιΊ/ί φιοά ηιοτϊετίί Ιη ει οηιηία Ιηα. Νοη δοΐυηι Ια

ίιιοΐιοιίίειιΐίχ ραειοιη Ιυοδ , δεϋ 61 οιιιιιί» Ιηα ρπιρίρΓ

Ιε ιηοΓβ ροΐ'ϋεΐ. 01) Ηοε ηιιίειιι ρεΓ Ιεηιρυδ ηοειίδ Ιιχε

οηιηία ϋευβ ει ΙοηηΐΐυΓ, υΐ ίη φιίβΐβ 3εεβρΐ3 αυΊιιοιιί-

Ιίοηβ, ιηαςηο ΙίηιΟΓβ ίπιρει-αΐα Γαοίαι. 8. Ναηι 8ΐαΓιηι,

ίηηιιίΐ, ηιαηβ $ηταεηι ΑοίτηεΙεεΙι νικητή ρηετοι ιηοι, ει

Ιοφιιιΐιΐ! ε!ί οηιηία νετΙια Ιιατ ίη αητεχεοηιηι.

4. \ΊιΙΐ' ιριοιηοιΚι ινχ ΓιΙ |ιγ:ι«ο νίΠιιΐίδ ]μν[ι , 61

ρπηι οηιιιίοιίδ ιηαιιίΓεδίιιιιι ΓΡίίιίίΐ. Υοραΐίδ εηίιη , ίιι-

ηιιΐΐ, οηιηίουδ ριιβηβ δυίβ , ηηΓΓπνϊΐ οηιηία δίΐιΐ 3 [)εο

πιαηίΓρ8ΐ3ΐ3, ιιΐ οηιηβδ δείτρηΐ εΐ Πει 0Γς3 ίΙΙιιηι Ιιοηε-

νοίβηΐΐαπι, 61 ηηηηΐιιιη Ορο οογχ βδδεΙ ρΓορίεΓ ΐρδΐιι$

ηιΟΓΡδ εΙ νίιΊιιίεηι. Ίίτηηετηηΐ αηίειη οηιηε» ΙιοηιΊηε»

νιιΐίΐε. νΐα'ίβιί ο,ιιοηιοϋο ηοη Γπίδΐια εΙ ηΐΐδψιε 03ΐΐδ3

Ιοίίεδ ΐΓ3ηδηΊΪ^Γ303ΐ ]ιΐδΐιΐ5 ? Ναηι δι ΐη Ιαίιρπιαειιΐο

δη» |ΐιίηιο πιηηδΐδδεΙ , ιιηάε ροΐυί8>>εηΐ βεηηιχ οιη-

ηρ> δϋΪΓβ α,ααηίαηι ]υδΙυ$3ρυι1 1)οιιιιι Ιιαίιεί'εΐ Π()ιιείαηι?

ΤίιηηετηηΙ αιιίεηι οηιητ» ΙιοηιΊηε* ναΐάε. Μηςηιις ίη εοΐ

ΐίηιΟΓ ίηιηιίδδΐΐδ «Ιο γογπιιι διιιηηια Γαεΐεΐια! αιιχίοδ.

ΡθδΙβ3 5ΐ(|ΐιίΐιΐΓ : 9. ΥοεανίΙ ΑΰίηιεΙετΙι ΜιηιΙιαηιιιιη.

ϋοιίδίαΌΓα ίη ηιι»ηΐ3 £ΐοπα ]υδ1ιΐδ ροδίεα αρικΙ η•(;ρηι

βςίΙ, ηιιΐ ραιιΐο αηίοααοοιιιηίϋϋδο'ρβροείυΐ ΙιαΙιιΊιαίιΐΓ,

ηιιαδί βΓΓΟ ει ρρΓΡβΓΪιιιΐδ. Ι^ΐΐυΓ εηιιι οηιιιεδ εοηνβηίδ-

ί-ειιΐ, νηε.ιΐιΐΓ δίαιίιιι ραΙιίαΓί'Ιια, ηιιΐ ιιϋιιΙ Ιιοπιιη $είβ-

1)31 ,ιϋιΐΐείίψιε ροδίββ 3 τε^ε ίρδο , ηιιχ ρΓορίεΓ δβ Λ

1)οο ΐΙΙί Γαεία ργπμΙ. ΰίχίΐ εηίιη ει : Οιιητε Ιιοε (εεϊ&ί

ηούίί ? αηίά ρεεεανίηιηι ίη Ιε , φιοά ίηάηχΐιΐϊ ιηρει τηα

εΙ ιηρετ τεφιηιη ηιεηιιι ρεεεαίηιη ηιααιιηιη ? Ηειιι, φιιιηι

ηιιΙΙιιι (αεετεί, [εε'ι$ιί ηοοίι. 10. 0«ί<< νίάεη$ [ετίαί Ηοεΐ

0.υ3ΐ-ε ίη ιαιιΐιιιη, ίηηιιίΐ, νοίυΐδίί ηιε ίηείαει-β ρβεεβ-

Ιιιιιι ? ριιγ εΙ ςιιίϋ εορίίαιιδ Ιιοε ΓβείδΙί ? Υΐ(1ε ςυοιιιεκίο

ρεΓ \(•ι Ιια 8ΐΐ3 ίηιΐίεαΐ ηιίιιηβ , ηηχ 3 ϋεο 8ΪΙ)ΐ δΐιηΐ

Γαείχ. Οιιοηίαηι εηίιη (Γίνεται ει, Ονοά $> ηοη τεάάίά€•

τι», χηοήετ'η ιη ε! οηιηία ιηα : Ιιοε ίρδίιηι ίηιβΓρΓειβηϊ
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ΑΙιίιι;ε1«ε!ι ώίοίΐ : Ο,ιύά μεεεανΐ ΐη Ιε , φιοά νιάηχΊιίΐ

$ιιρετ ιηε ει αιιρη η'(/ηιιιιι ιηβιιιη ρεεεαίιιιη ηιααηιιηι ?

Μιιιιιφιίϋ δοΐυβ ρ<Εΐι?.3 οπιιυ (1»1υπΐ8 ? Οηιιιβ Γβ^ηοιη

ΐΐίβιιιιι δίηιιιΙ ρεηΐεη ϋιιηι βι-αΐ οχ άεεερίίοηε ςυαιη Γβ-

«δΐί. ΟιιιΊ νΐάΐιϊι »ι Ιιοε (αεετε$ 1 ϋοηδ ίάεπ )ιί(', άίΐεοΐβ,

]ϋ&Ιί ρηιύειιΐίιιηι, φΐοιιιοάο53ΐί&Γ;ιεΓιοηίδ Ιοοο ϊιι :ΐβΐπ-

ΐίοιιοπι ϋεί ίΐΐοδ ίηΐΓθ(1ϋοαΐ. 11. ΰίχϊ βηίη», ϊηιΐϋίΐ,

Λ'μηι [οτΐβ ηοη ε$ΐ ΐίιηον ΰεί ΐη Ιοεο ηΐο, ηιεφιε οεεΐ-

άεηι ρτορίετ αχοιβιιι (α) ? βυαϋί (Γιοει-οΐ, ΥαΜε ηιοοιιιτι

ιιιιχίιΐδ Γιιί, ηο ΓογΙο βο πυοϋ βϋΐιοο βιτοΐΊϋυδ Ιεηβηιί-

ιιί , ιιυΙΙα νοίιίδ μίδΐίΐίχ ειιπι 8ΪΙ : ρι-ορίει• Ιιοε 8ί-

ηιυΐηνί, νοίίίδ ρβιοοηδ , ιιΐ ιιο , 5ί ίηίοΐΐίβειοιίδ εβηι

II.\ Ο ΙΌ 111 ΙΙ10.1Ι1Ι ΓΐΐίδδΟ , Οΐΐρΐί θ]ϋ5 8Π10Γ6 Ο00Ϊ(1βΓβ 1116

ΚΊΐΙαπ.Ίίδ. Υίιΐο (]υοηιθ(1ο ρ6Γ ραυοη ϋΐα νειΊ)3 ίΙΙοδ

Οϊΐι-ραΙ,οΙ δίιηηΐ υΌεοιιΙ οροΓίοΓΟ πιπί ι.μιί ΙΗ ιιιιι ίιι

ηιοηΐο 1ι:ι1)θΙ, ιΓιΙιϋ ίιιίφΐιπη αςβΓ6 , 56(1 νίμϋοιιι ϋΐιπιι

οι ηΐιιιιι ιίιικΊ'ι• , οΐ ϋΐ) ραίΐιηιιι , ηυχ αϊ) ίΙΙο ίιιιιιιίιιεί ,

ιιιπίίαιιι ;ιΐ5ΐίΙίχ οιιγ.ίπι £ογ6γ6. Ροβίεα νοίεηβ ρΓΟ 5β

(ΙβΓοιυίοιιοπι η!ϊΊ•ι ιν, Νο ρυΐβΐίδ, ίιιφιίι , ηιο ειίβιη βίε

ιηεηΐίΐυιη 6336. 12. Εΐαηϊιη ιοτοτ ηιεα βί/ εχραΐτβ, Η'ά

ηοη (Χ ιιιαίιε ; άαία αιιΗηι ιιύΐύ αϊ ίιι ιιχοτειιι. (}υία

οιιηιϋοηι ραΐΐ'οιη νοεαΐ , ίιιφιίι , φΐεηι ει ε§ο; ίϋΌο «Ι

μιιήγιίιι ΐρ5;ιιη νοο:ινί. Νβ ίβϊιιΐΓ οοικίοιιιιιοΐίδ 1110,

Ναιη οίδί ιι οΙυ$ ιπογΙϊβ ϊη Ιιαηο ιπο ηοοεδδίΐβίειη οο-

οβοηΐ, εΐ(]ΐίί.ι Ιίιηυϊ ιιε ΓοΝε ρΐΌρίει• εαηι ιιιο οεείιίε-

Γοΐϊί , ϊρ5»ηι ϋΐιίοιιι ϊη νϊΐ;ι οοηδοηοΐΌΐί» : ηιίαηιοη

ηοφίοϋίο 651 ηιοιιώιοίυηι φίοιΐ η ιιιο (Ποίιιιιι 65(. Υίιΐβ

φΐ;ιιιι ϋιΐίμοηίοι- ιΐβίΐ ]ιικΐιΐ5, ιιΐ ιιιοηδίΓΟί 86 ηοφίβ ίιι

Ιιοε ηιοηΐίΐυιη. Ει υΐ οηιηία , ίιιφιίι , (ΙίΙί^οηίοι- 3 ηιβ

8ε'ΐ3ΐϊ$, ηικίϊΐο οι εοηδίΐίιιηι , (μκκΙ ϊηΐεΓ ηο& ίηίνιιτιυ5,

13. ί}καη<Ιο βώιχίι ιιιο ϋαιι άε άονηο ραΐηι ηιβϊ.

ϋοΐ)5Ϊ(1εΓ3 , υΙι.ΊΟΠΌ , Ιιίο ιηαςιιαηι ]ιΐ5ΐϊ 83ρϊεη1ίαιτ) ,

ηιιοιηοϋο ίιι βεΓΪο ηαΓΓ.ΊΙϊοηίδ (ΙοοεΙ 608 , 8β 3 ρΓΪιιοί-

ρϊο ΓιιΪ886 ροοιιΙίηι-ίΐοΓ ικΐίΐίοΐιιιη Ποο , ει ϋοιιιη 5ε 3

(Ιοπηο μι:ι ονοοηνίίδο , ει ίιι εηιη Ιοοιιιιι (1υχί$5β ; υΐ

δοϊίΐΐ τεχ , εχ εοηιιτι ιιιιιπι.μό εδδβ ΑΙιπιΙΐίηιυιτι φι\

ιηιι^ΐΜΐη ϊη ΰεο ΙιιιΙιοιιΐ ΙίιΙιιοί;ιιιι. (Ιπαιιάο , ίιιφιίι ,

(άηχΗ ηιβ ϋβιι» εχ άοηχο ραίηι ηιβι, ιϋαύαιη ά : Ηαηϋ

•ιαιΊι'κιιη (αάα ίιι ηιβ, ίιι οιιι/ιΐ Ιοεο, ϊη ί/ιιαιι νεηετΊηιηι,

άΐο : Ρταΐετ ηιαι$ εϋ. 0υΪ3 εηϊιη δυρεΓΪυδ άΐχβΓαΐ :

ΏΊχΙ ειώη, ηαηι (οτΐε ηοη «< ϊηηοτ Όη ΐη Ιοεο ΐ»Ιο , 61

νίϋοΙιηΐιΐΓ βοδ ηίιιιϊιιιη εατροΓΟ, νοίοηδ ιιιίιίι,Μπ- ηβρβ-

ΓΪΐαίειη νβΛΊ , Ιιιο ύϊε'ιΐ, Νβ ρυίειίδ ωβ Ιιοο δοΐυηι νε-

βίΓΪ βΓΛίί.ι Γεεϊδδβ. δΐ3ΐίιη οηίιιι (}Ηαηάο εάηχ'ιί ιηε ϋεια

Λε άοιηο ραΐή» ηιεΐ, άίεεοατη αά αιιη : ΙΙαηε]ΐι$ιίΐϊαιη

(αάε$ ηιι'Λϊ ϊη οηιιιϊ Ιοοο , ϊη φιεηχ ναιίηή ιιιιηια. ΙΚ:

ηιιιΐιίΐιιΐδ, ίικριΊΐ, φΐϊ Ιιίι;ιιιι Ικιιιγ ΊιιΙΐϊΙιίΙηιιΙ, ηιαικία-

ΐιιηι ΐ'ί «Ιΐ'ΐϋ : ει άοουΐΐ οΐίηηι βίο 5ΐηιιι1ηιίοιιοιιι δίιιε

ιιιειιιΐηεϊο 658ε. Μοιίίδ οηίιιι ιϊπιογ 3(1 Ιιοο ηοδ εοιη-

ριιϋΐ. Ηχε ιιΐ (Ιιχίΐ ]ιΐδΐυ8 , ίιαιτι οοιιιιη ϋεπιιιΐβίΐ ,

8ΐΐ3πκ^ε (Ιείοχίΐ νίιΊυίειη , »•ι δίιΚϊείεηίειη Γοΐϊςϊοηίδ

νοι•:ε (ΙοοΙγ'ιιι.ίιπ ('ίδ Ιηιϋιϋίΐ. ΙΙονεπΙιΐδ ίβίΙιΐΓ τεχ

Ι113ςθίΐηΐ ]ι:5ΙΪ ΙΙΜΙΚΙΚίΙΙιΙίΙΚΊΙΙ , ΙΙΐ:ΐ!.Ί1•Ί ΙίΙΐΟΓϋϋΐ.ΙΙΟ Γ6-

ιιιιιηοΐ'.ιΐ ρ:ιΐΐΊ»ΓΐΊι.Ίΐιι. Ι)ίείΙ εηίηι : 14. Αεεερίι Αοί-

(α) Η»ο ΑΙΐΓίΙΐίηιιιιιι Ιοιριοηίοηι ίικίιιοίΐ ί:ΙΐΓν8θ5ΐοπιυϊ,

ηυ35ί νί(1«:ϋοοΙ ΛΐιίηιβΙοτΙι 61 δυΐχΐίΐί οΪΓοβ τοίί^ίόηοιη οπ 3-

ΓεηΙ. 1(1 ΐαιιιοη ΚοτίρΙαΓΧ δβηεί ηοη οηιικοηαι : οχΙιίΙιοιιΐΓ

οιιίιιι Αΐιϊπιοΐβοΐι ε](ΐ35ϊ ηοη ιιιοΛο νοΓϊ ηοί ευΙΙΟΓ, δει) οΐίβηι

9'φιί ηπιιη». ΟυοιΙ εηίηι ΛΐίΓαΙκιπι (ΙίοϊΙ, Μιηι (ΌτΙε ηοη ε*1

Ι/ιι.ΌΓ ΐιεί ϊη Ιοεο ϊϊΐο '! )ϋ «Ιιιΐπΐ.ιιιΐι^ ιηοΓβ ϋίοίι, ψιί;ι γο1ϊ•

ϊϊοη '■■ 61 η»Γ05 ςοηΐίβ ηοικίηηι οχροηιιβ βΐ'βΐ.

τηεΙεεΗ ηύΙΙβ άϊάταείιηιαι , εΐ ονε$, εΐ νϊΐηίοι, «( $εη•ο$,

(Ι αηάΙΙιΐΒ , εί τεάάΐάϊΐ ίίΐί 8απαηι ηχοτεηχ αηιιιη. Υί-

άίδΐϊ , (Ιίΐεείβ , οηιηίροΐεηίειιι ει τ:ιι•Ϊ3ΐιι Οοί 83ρίειι-

Ιϊαηι ? Ουϊ εηϊιη ίιι ιηοιίΐδ ροπουΐο εοηδίϊΐυΐυβ 6Γ31 ,

εί οιιΐιιία Γ:ιοίο1κιΐ υΐ ιηοΓίειη ροββεΐ οΠΊι^ογο , ηοη δο

Ιιιιη ηιοπβηι είίυβίΐ, $β(1 οΐιη.Ί^ηαηι οϋΐίηϋΐΐ Γκίϋοΐβηι,

61 Γβρεηΐε ςΐοηοδίΐδ Γαοΐιΐδ οδΐ.

5. Ιιι Ιιυηε βηίηι ηιοάυηι α"0Γ0 βοΐβΐ ϋβυδ : ηοη ϊο-

Ιυιιι 3 ΐιϊδίίΐηΐδ 1ί1>εΓ3ΐ εοβ ()ΐιί Γοπίΐοτ δε §επιηΐ ίιι

ΐεηΐ3ΐίοηί5υ5, ϊη ςυβδ ίηεϊιΐυιιΐ; δεά ει Ιηηίαιη ϊη 8(1-

\εΓ5Ϊ$ ρΓχΙιεΙ Ιχιίιίαιη, ιιι ίη εοπιιιι οΐιΐίνίοηειη οηι-

ηίηο νοηϊαηΐ, εί ϊη ιηιιΐι» δϊηΐ Ιιυηιιπιιη αΓΠιιοηϋ;ι. Ει

νίιΐο ΐιΐδοροΓ Γβ^Ίδ οΐί,Μ ]υδ1υηι ΐΐΐυηι οΓΟοίυιη. Νοιι

δοΐιιιιι εηϊιη Ι.ιιηίδ πιυηεηϋυδ ϊΙΙυπι Ιιοηοηι, 50(1 οιϊαπι

ροΐβδίαΐεηι ει ϋηΐ , ιιι ίη ΐοιτη δϋ3 ΙιβϋϊΙεί. 15. Εη-α

εηϊιη , ίηςηίΐ , Ιεττα ηεα εοταηι Ιε αί ; Μονηιφιε ϊώϊ

ρΐιιοιετϋ , ΙιαοΗα. Νβηι ςιιϊα (ΙίϋίείΙ ρΓορίει• ίΙΙιιηι , οι

ρΓορΙΟΓ ΪΙΙίηδ ρΓβΟβδ νίΐηηΐ δί1)ί (1;ΐΙ:ιιη εδδ6 , ίιΐοο Ϊ13

ίη ρεΓεβπηυηι , «ΓΓοηεηι , οΐ βηΐββ ιιιιΙΙί εο^ηίΐιιηι,

«}Η35ί ίη ΙιεηβίαοΐΟΓεηι βί ΙμΙογοπι α1ί(|αειη οΓΓιείοβυδ

Γιιί!. 16. ϋαη-αι ακίαη , ίιιφιΊι, άί,ήι : Εεεε άεάι ηύΙΙε

άΐάταεΗιηα* (ταΐή Ιιιο. Υίάβ (|ΐιοιιιυ(Ιο, βεοορίβ 3 ]ιΐϊΐο

(1ιΗ:Ιιίιι:ι , ΟΓοιΙίιΙίΐ ο] 1 1 Β ιΐίοΐίϊ , 3ΐςυβ ίρδβ Γγ3Ιγοιιι Ιμι-

]υ.3 ίΙΙυηι νοοηι. Εα (μια άεάι, ϊηςιιίΐ, (ταίή ιιιο, ο ιιιιι

ίη ηοηοτεηι ιήΙιη$ Ιιιί, ει οηιιύα νεϊβ ά'κ. ^υί(1 681 , Ιη

Ηοηοτεηι νιιΐΐιιι ιιιί , ει οηιη'ια νετε ά\ο ? Ργο ίίδ ςιι»

ρεΓ ί^ηοι-αιιΐί.ιιη 38§Γ055ΐΐ5 δυηι , ιε φΐχ 68 ιιχ(ΐι•]ιΐ5ΐί,

ϊη (Ιυιηιιιη ιηοοηι ίηΐπκΐιιοοηιΐο : ριό Ιιοε δοΐιιιη φΐία

εοηΐιιιηοΐίχ Ιίΐιί αιιοΐΟΓ Γιιί, ηιίΐΐϋ άβά'ι (Ιία'Γαεηηιαδ, ιβ-

53ΓΐυΓα8 63 ςηχ α πιο ίη ιε 8ΐιηΐ3αΊηί5ί3. ΥοΓυιη Οιη-

ηϊα νετε άϊε. Οιιίϋ δϊ^ηϊΩεαΙ, Οηιιύα νετεάίε 1 Οιιιηεδ ,

ίικριίι, 3 Ιε (1ί5ο.'ΐηΐ ιιίΐιίΐ ίηίι]ΐιιιηι 3 ηιο Γαοΐυιιι 68$6 ,

φΐί3 ίιιίαείβ εχίνίδΐί άβ (Ιοιηο ιιιο.ι. Ι)οοο , ίηςιιίΐ , νί-

πιηι ΐιιιιιη , 6886 ιηε ίηηοοοηίειη α ροεοηιο : (1ί5θ;ιΐ 3

Ιε, ηίΐιίΐ 3 ιιιο Γ,κΐιπιι εδδε. ΟααΓε υογο Ιιχο (Ιίοίι ? 1!(

οιιιιι ]ΐϋΐιΐδ ηΐι 63 ϋίιΐίεεηΐ , ηιυΐΐίδφΐε ΓυεηΙ ηαίοιιί-

Ιιιικ εάοείιΐδ , ρη> ευ ρι-οοο» Ποιιιίιιο οίΤοιηΐ. Ναιιι

ροδίφίαιη ίΙΙε (ΙίχίΙ , Οιηιύα νετε άϊε : Ιιοο 681 : Ποοε

νίΐΊΠΙΙ ΙΙΙΙ1ΙΙ1 03 φΙΧ Γαθΐ3 811111 , 8131ΪΠ1 51ΐΙΐ(1ίίΙΪΙ 5θΓΪ-

ρΙιΐΓ3 : 17. Ει οταν'ιΐ ΑοταΙιαηι ΰειιηι, εί ααηανίι ί)ι•ιι»

ΑοΊηκΙεεΙι , ει νχοτεηι ε]ιι» , εί αιιάΙΙα» «/«ι , εί ρερετ«-

τηιιΙ : 18. (μύα €0ηε1ιιάειΐ! εοηείη&οταί εχΐήη&εειι* οιιι

ιι- ηι νιιΐναηι ΐη άοιηο ΑΰίιηεΙεεΙι ρτορίετ 8ατταηι «χοτειιι

ΛύιαΙκΒ. Υίίΐο ςηοιηοίΐο Οοιιιίιιιΐδ νοίοηδ ]υδΐηηι ρεΓ

οιιιπία γοιΙιΙοιο ίΙΙιι$ιι ιοιόιιι , ρΓεείΙιιΐδ ραΐΓΪαΓεΙιχ 33-

Ιιιίοιη ι-οςίδ ει υιιιηίιιιη φΐχ ίη (Ιοιιιο ίΙΙίηδ εηιιιΐ, (Ιο-

ιι:ι1. Οταν'ιΙ οιιίιιι, ίιιφιίι, ΑοταΙιαηι Ωαιιιι , ει ίαιιανιι

ΰειιι ΑοϊιΐιεΙεεΙι; ει ιιχοτβιιι ε]ιιι, ει αιη-ίΐΐα» ε}α», ει ρε-

ρετετιιηΐ : ηιαα εοηείιιάβιι» αοικίιιιεταΐ Οοηύην» βχίτίη-

$εαι$ οιιιηεηι νηΐναηι ϊιι άοιηο ΑοίιηεΙβεη. ΡΓθρΙβΓ63 ,

φΐαηινίδ βΐίειπίδ βδβοί 3 ρεοε;ιΐο γοχ , ρΐϋςαιη Ιιαιιο

ίηιΐϋχίΐ Ιιοηιΐί ϋυιιιίιιιΐδ , υΐ ρι-εείΐιυδ ]ιΐ5ΐ'ι ηιιιιυοιι»

Ρ3ΐη δοΐνοΓΟί , εί ]αδ1ηηι οΙλπογοπι ει ίΙΙυδίποΓειη οΓ-

ΑεβΓβΙ. Νβπ) δεηιρερ οηιη'ια ίΐ3 ΓαοιΊ ει Ιιβείβΐ , ε»

βίη^ιιΐπ (Ιίδροιίδηΐ, ιιι ςυί δίΐιί δΟΓνίιιηΙ , φΐ3δί ίυιηίηα-

γ'ι3 Γοΐαοββηΐ , 61 βΟΓηπι νίΠϋδ υ1)ίφΐβ εεΙβ&ΓείηΓ. Ει

νίιΐε, ούδβΟΓΟ , άίΐβοΐο , ροδίφιβηι ]ιΐδ1ϋηι ίΐ;ι Ιί&επινίΐ

3 ηιοΐεδίϋδ , ηυοιηοιίο ίίοιυιη βιιιιιιηα οοηοΓυηι ]υδΐο

ΐηιΙϊΐυΓ, ρο11ίεϊΐαΙϊοηΐ5 βίΐοοίϋϊ, βί ηοηε ενοπίαοΐφΐκ
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σα, τοϋτο αύτδ έρμηνεύονν ό 'Αβιμίλεχ φησί• Γ/ ίί/ίαρ-

τον εις σέ, δτι έχήγαγες έχ' έμέ χαϊ έχϊ χΐ\ν βασι-

Λείαν μου άμαρτίαν μεγά.Ιιμ- ; Μή γάρ μέχρις έμοϋ

είχε στην» τά τής τιμωρίας ; Πασά μου ή βασιλεία άρ

δην έμελλεν άφανίζεσΟαι έκ τής άπάττ.ς τη; παρά σοϋ

γεγενημένης. ΤΙ ουν ένιδών έχοίησας τοϋτο; Σκόπει

ενταύθα, αγαπητέ, τοϋ δικαίου το φρόνημα, δπως εντά

ξει απολογίας διδασκαλία•; αύτοίς θεογνωσίας εισάγει.

Είχα γάρ, φησ'ι, Λ/ί)ΛοΓ6 ού« έΌτί θεοσέβεια έ»' τώ

Γο.τω τοΰΓω, έμέ τε άχοχτενοϋσιν ένεκεν τής Ί•-'-

ναιχός μου; Εναγώνιος, φησ'ι, γέγονα, μήποτε διά το

έτι τί) πλάνη υμάς κατέχεσθαι ούδεμίαν τοϋ δικαίου

πρόνοια•; πωήσθε, καϊ διά τοϋτο υμών φειόόμενος, μη

μαθόντες αυτήν γυναικά μου γεγενήσθαι διά την περί

ταύτην έπιθυμίαν έμέ άνελεϊν έπιχειρήσητε, τοϋτο

«ποίησα. "Ορα πώς διά τών ολίγων τούτων βημάτων

ίμού καϊ καθήψατο αυτών, κα\ έδίδαξεν ότι δει τον επί

πάντων Θε6ν έν νφ λαμβάνοντα μηδέν τών παρανόμων

διαπράττεσθαι, άλλα τδν άκοίμητον εκείνον όφθαλμδν

δεδοικέναι, καϊ διά τήν εκείθεν έπηρτημένην δίκην πολ

λήν τοϋ δικαίου ποιεϊσθαι την πρίνοιαν. Εΐτα βουλόμενος

τήν υπέρ εαυτού άπολογίαν ποιήσαι, φησί • Μή νομίσητέ

με καϊ οϋτως έψεΰσθαι. Καϊ γαρ άδεΛρή μου εστίν έκ

χατρος, άΛΧ ούχ έχ μητρός• έγενι'ιθη δέ μοι εις γυ

ναίκα. Τον αυτόν μοι, φησ'ι, πατέρα επιγράφεται, δι' 3

καϊ άδελφήν αυτήν έκάλεσα. Μή τοίνυν καταγνώτέ μου.

Ει γάρ καϊ ό φόβος τοϋ θανάτου είς τήν ανάγκην με

ταύτην κατέστησε, και το δεδοικέναι μήποτε διά ταύτην

εμέ μέν άποκτείνητε, ταύτην δέ περιποιήσητθε• άλλ'

£μως ουδέ οϋτως εστί ψεΰδος τδ παρ' έμοϋ είρημένον.

"Ορα πόσην ποιείται τήν σπουδήν ό δίκαιος, ώστε δεϊξαι

μηδέ έν τούτω έαυτδν ψευσάμενον Λ. Και ίνα πάντα μετά

ακριβείας μάθητε παρ' έμοϋ, ακούσατε καϊ τήν [463!

βουλήν, ήν μεταξύ αλλήλων έσχήκαμεν, ΊΜκα εξήγαγε

με ό θεός έχ τον οίκου τοϋ Χατρύς μου. θέα μοι

ενταύθα τήν πολλήν τοϋ δικαίου σοφίαν, πώς ίν τάξει

οιηγήσεως διδάσκει αυτούς, ώς έξ αρχής καϊ έκ προ

οιμίων τών ψκειωμένων έστι τω θεώ, καϊ οτι αύτος και

οίκοθεν αΰτον άνέστησε, καϊ έκεΐσε ήγαγεν, ίνα μάθη δ

βασιλεύς, δτι τών πολλήν εχόντων εστί προς τον θεό•;

πα^όησίαν. 'ΙΙνίχα, φησίν, εξήγαγε με ο θεός έκ τοϋ

οίκου τοϋ χατρύς μου, εΐχον αυτή• Ταύτη*• τήν

δικαιοσύνη*• χοιήσεις έχ' έμέ' ε'ις χάντα τόχον, υυ

έάν εΙσέ.ΙΟωμεν έχει, είχε, δτι ΆδεΛρός μου εστίν.

Επειδή γάρ ανωτέρω είπεν Εϊχα γάρ, Μήχοτε ούχ

έστι 0εοσέ6εια έν τφ τόχφ τούτφ- καϊ έδόκει πολϋ

αυτών καθάπτεσθαι, βουλόμενος τδ σφοδρδν τοϋ ρ'ήμα-

τος ύπεκλύσαι , ενταύθα φησιν, οτι Μή νομίσητέ, δτι

υμών ένεκεν μόνον το^το πεποιηκέναι έπέγνωμεν. Ευ

θέως γάρ Ήνίχα εξήγαγε με ύ ΰεύς έκ τοϋ οίκου τοϋ

Χατρός μου, εϊχον αυτή• Ταύτην τήν δικαιοσύνην

ποιήσεις εις έμέ είς χάντα τόχον, ου έάν εΙσέΧΟω-

μετ. Περί πάντων τών τήν γήν, φησίν, ταύτην οίκούν-

των τήν παραγγελίαν πρδς αυτήν έποιησάμην ' καϊ

έδίδαξε δτι καϊ ούτως έκτδς ψεύδους εστίν ή ύπόκρισις.

Ό γάρ τοϋ θανάτου φόβος είς τοϋτο ημάς έλθεΐν κατ-

ηνάγκασε. Ταϋτ» ειπών δ δίκαιος, καϊ τδν θυμδν αυτών

κατεμάλαξε, καϊ τήν οίκείαν άρετήν έξεκάλυψε, καϊ αρ

κούσαν αϋτοΐς διδασκαλίαν ένέΟηκε θεοσέβειας. Αίδεσίείς

τοίνυν δ βασιλεύς τοϋ δικαίου τήν πολλήν έπιείκειαν, τή

οικεία φιλοτιμίχ αμείβεται τδν πατριάρχη•;. "Ε.Ιαό'ε

ΐάρ, φησ'ιν, ΆβιμέΛε/. χίΛια δίδραχμα, καϊ χρένατα,

καϊ μόσχους, χαϊ χαϊδας, καϊ χαιδίσκας, χαϊ ά.ιο-

* Αία έψέύσβαι, κΐίί ίαντόν ψ:νσοψ.ε•ι9ν.

δέδωκεν αύτφ ΣάρϊαΓ τ'.,ν γυναίκα ιιντοϋ. Ε'δες,

αγαπητέ, τήν εϋμήχανον. τοϋ. θεού σοφίαν ; Ό γάρ περί

τοϋ θανάτου δεδοικώς, καϊ πάντα ποιών ώστε δυνηθήναι

τιϋτον διαφυγεϊν, ού μόνον τδν θάνατον διέφυγεν, άλλα

και πολλής άξιοϋται παρρησίας, καϊ περιφανής άθρόον

γίνεται.

ε'. Τοιαύτα γάρ τά παρά τοϋ θεοϋ' ού μόνον τών λυπη

ρών ελεύθεροι τους γενναίως άντέχειν πρδς τους έπιόν-

τας πειρασμούς σπουδάζοντας, άλλα και τοσαύτην έν

αϋτοϊ; τοϊς λυπηροϊς παρίχει τήν εύφροπύνην, ώς καϊ

λήΟην ημάς ϊχειν. παντελή, χλΙ έν πολλϊ^ γίνεσΟαι τώι

αγαθών περιουσία. Και 'ίρα λοιπόν τοϋ βασιλέως τήν

πρδς τδν δίκαιον Οεραπείαν. Ού μόνον γάρ τοις τοσού-

τοις αϋτδν δ^όροις τίμα, άλλα καϊ τήν έξουσίαν αύτώ δί-

δωσι τής έν τή γή κατοικήσεως. Ιδού γάρ, φησ'ιν, ?)

7'ί; μου Η•αντίον σου εστίν ου έάν σοι άρέσκη, κατ

οικεί. Έ-ειδή γάρ έμαθε•;, δτι δι' εκείνον και διά τάς

εκείνου προσευχάς ή ζωή αύτώ κεχάρισται, ώς εύεργέ-

την λοιπδν καϊ προστάτην, τδν ξένον, τδν άλήτην, τδν

ούδαμόθεν γνώριμον ούτω θεραπεύειν επείγεται. ?'(/ δέ

Σάρβα, φησΙν, είχεν Ιδού δέδωκα χίλια δίδραγ^ια

τψ άδεΛρφ σου. "Ορα πώς δεξάμενος τήν παρά τοϋ

δικαίου διδασκαλίαν, και πιστεύσας τοις παρ' αύτοϋ εί-

ρημένοις, καϊ αϋτδς άδελφδν αυτής αύτδν καλεί. "Αχερ

δέδωκα, φησί, τφ άδεΛ^ψ σον, έσται εις τιμήν τοϋ

χροσώχου σου ι, καϊ χάντα ά,ΙήΟενσον. Τί έστιν, Είς

τιμήν του χροσώχου σου, χαϊ [464] χάντα ά.ΙήΟευ-

σον ; Υπέρ ών δι' άγνοια•; επεχείρησα γαμετήν σε οίσαν

τοϋ δικαίου εις τήν οίκίαν τήν έμήν άγαγεϊν, υπέρ τού

του μόνου, επειδή ύβρεως σοι αΓτιο; γίγονα, τά χίλια δέ

δωκα δίδραχμα, Οεραπεύων τά παρ' έμοϋ γεγενημένα εις

σέ. 'Αλλά Πάντα άΛήθευσον. Τί έστι, Πάιτα ά.1ήθκυ•

σον ; Πάντες, φησί, παρά σοϋ μανθανέτο)σαν, δτι ουδέν

γέγονε παρ' έμοϋ παράνομον, δτι ανέπαφος εξήλθες έκ

τής οικίας τής έμής. Λίδαξον, φησί, τδν άνδρα τδν σδν,

δτι άθώός είμι τής αμαρτίας• μανθανέτω παρά σοϋ, ώς

ουδέν εϊργασταί μοι. Τίνος δέ ένεκεν ταϋτά φησιν; Τνοι

μαθών παρ' αυτής ό δίκαιος καϊ πληροφορηθείς τάί

υπέρ αύτοϋ προσευχάς άνενέγκη τώ Δεσπότη. Επειδή

γάρ είπεν εκείνος, δτι Πά»ταίί.ίί)Ά'ΐ.'σο>-,άντ1τοϋ,Δίδα-

ξόν σου τόν άνδρα τά γεγενημένα, εϋθέω; έπήγαγεν ή

Γραφή• Καϊ χροσιχύξατο 'λβ/αάμ χρΰς τον &εύν,

ν.αϊ Ιάσατο ύ θεός• τόν Άί'ιμέΛεχ, χαϊ την γνναϊχα

αύτοϋ, χαϊ τάς χαιδίσχας αύτοϋ, χαϊ έτιχτον δτι

σνγχΑείων συνέχΛεισεν Εξωθεν χασαν μήτρων έν

τω οίχφ τοϋ 'λβιμέ,Ιεχ ένεκεν Σάρκας τής γινιακι'ς

Αβραάμ. "Ορα πώς διά πάντων περιφανέστερο•; τδν δί

καιον ποιήσαι βουλόμενος δ Δεσπότης, ταίς προσευχές

τοϋ πατριάρχου τήν αυτηρίαν τοϋ βασιλέο;ς κα'ι πάντο;•;

τών έν τώ οίκο; αύτοϋ χαρίζεται. Πρόσηύξατυ γάρ,

φησ'ιν, Άδραάμ χρνς τον θείν, καϊ Ιάσατο ό θει)ς

χον Άβι^ιέΛεχ, χαϊ τήν γυναίκα αντσϋ, χαϊ τάς

χαιδίσχας αύτοϋ, χαϊ ετιχτον ότι συγκΛείων συν-

έχΛεισε Κύριος έξωθεν χάσαν μήτραν έν τζ> οίχφ

τοϋ ΆβιμέΛεχ. Διά τοϋτο, καίτοι τή ; αμαρτίας έκτδς

γενομένου τοϋ βασιλέως, τήν τιμωρία•; ταύτην αύτφ έπ«

ήγαγεν δ άγαθδς Δεσπότης, ίνα ταϊς προσευχαίς τοϋ

δικαίου έπινεύσας, ούτω τήν λύσιν έπαγάγτ;, και περι-

φανέστερον καϊ 'λαμπρύτιρον τδν δίκαιον άπεργάσηται.

ΙΙάντα γάρ άεΐ ποιεί και πραγματεύεται, καϊ οϋτως

έκαστον οικονομεί, ώστε τους αύτώ δουλεύοντας, κιθάπερ

φωστήρας, ούτω διαλάμπειν, καϊ τήν τούτων άρετήν

πανταχού κατάδηλο•; γίνεσΟαι Καϊ δρα μοι λο:πδν, άγα-

^ ΡοϋΙ τον ί:ροίϊΐί>τιον σον, ίη ΒίΜϋϊ Ιβ^ίΐυΓ και πάσαις ταϊ<

μ.ετά οοϋ, ε< οιιιιμ'ΙΐΗ» ηα<ν Ιίίΐιιιι ιιιιιΐ.
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πητέ, μετά τήν των λυπηρών άπαλλαγήν, πώς πάλιν

διαδέχεται τδν δίχαιον ή χορωνις των αγαθών, ή τής

επαγγελία; ύπδσχεσις, καϊ εις έργον λοιπδν έξήει τα πά

λαι παρά τοϋ θεού έπαγγελθέντα αύτώ. Καϊ Κύριος,

φησ\ν, έπεσχέψατο την ΣάΡραν, χαβά είχε, *βΙ

έποίησε τη Σάβρα, καθά έΛάΛησε. Καϊ συΛΛαβησα

έτεχε Σά/ιρ'α τφ Αβραάμ νίύν είς τύ γήρας, είς τόν

καιρόν, χαβά έΛάΛησεν αϋτφ Κύριος. Τί έστι, Καθά

έΛάΛησε, κα'ι, Καθά είπε ; Καθάπερ, φησίν, ύπέσχετο,

ήνίκα έπεξενώθη μετά των αγγέλων είς την δρΰν τήν

Μαμβρή, είρηκώς οτι ΕΙς τύν καιρόν τούτον έΛεύσο-

μαι, καϊ ίσται τή Σάρ~ρ~φ νΙός. Ταύτα τοίνυν είς έργον

εξήλθε, κα'ι τά τη" φύσει άπηγορευμένα, ταύτα έώρων είς

έργον έκδεδηκότα, ού καιά άνθρωπίνηνάκολουθίαν, άλλα

κατά θείαν χάριν. Καϊ έχάΛεσε τό δνομα τοϋ υΐοϋ αυ

τού, δνΐτεχεν αντφΣάρ'ρ'α, Ίσαάχ, Ούχ απλώς έπεση-

μήνατο ή θεία Γραφή τδ, "Ον ίτεχεν αντφ Σάρ~ρ"α• ού

γάρ εΐπεν [465] απλώς, ΈχάΛεσε τό όνομα τοϋ νΙοϋ

αύτοϋ, άλλα προσέθηκεν, "Ον Ιτεχεν αϋτφ Σά/ψα,

τούτ' έστιν ή στείρα, ή άγονος, ή γεγηρακυΐα. Καϊ περι-

έτεμεν αυτόν, φησ\, τή ήμερη, τή ογδόη καθά ένετει-

Λατο Κι5ρ«ος.Οϋτω γάρ ην διαταξάμενος, ώστε τη ήμερα

τί) δγδότ) περιτέμνεσθαι λοιπόν τά τικτόμενα. Είτα ίνα

μάθοιμεν λοιπόν τήν άφατον δύναμιν τού θεού, δτι κα\τά

παρά άνθρώποις αδύνατα παρ' αύτώ δυνατά, διά τούτο

χα\ τδν χρόνον ήμϊν πάλιν επισημαίνεται ή θεία Γραφή,

και μετά τδν τόκον διδάσκει ήμά; λέγουσα. Αβραάμ δέ

ήν έτων εκατόν, ήνίκα έγένετο αϋτφ Ίσαάχ ό νΙός

αύτοϋ. Είπε δέ Σάρ"/>α• ΓέΛωτά μοι έποίησεν ό Κύ

ριος• &ς γάρ αν άχούση, σνγχαρεϊταί /«?/. Τί έστι,

ΓέΛωτά μοι έποίησεν ό Κύριος; Ευφροσύνης ύπόθεσίς

μοι 4 τόκος εστίν. Κα\ τί θαυμαστδν, ε! έμοί ; Κα\ πάν-

τας τους άκούοντας συνηδομένους έξω, ούχ επειδή έτε-

κον, άλλ' επειδή ούτω; έτεκον. Τδ παράδοξον τού γεγε-

νημένου πάντας είς θαύμα καταστήσει, και πλείονα πά-

σι παρέξει τήν ήδονήν, δταν μάθωσιν, δτι έγώ ή τών

νεκρών ουδέν άμεινον διακείμενη, άθρόον μήτηρ γέγονα,

κα\ άπδ κατεψυγμένης μήτρας παιδίον έτεκον, καϊ μήν

θηλάζειν δύναμαι, χα\ πηγάς γάλακτος άφιέναι ή μηδε-

μίαν ελπίδα λοιπδν τεκνογονίας έχουσα. Καϊ εϊπε• Τις

άναγγεΛεϊ τφ Αβραάμ, δτι θτ\Λάζει τό παιδίον Σάρρ"α;

Διά γάρ τούτο χα\ τού γάΧαχτος α! πηγα\ παρεσχέθη-

σαν, ϊνα τδν τόκον πιστώσωνται, καϊ μή τις ύπόδλητον

είναι νομίση τδ παιδίον αί γάρ πηγαΐ τού γάλακτος πά-

σιν έκήρυττον παρά πάσαν άνθρωπίνην προσδοκίαν εί

ναι τδ γεγενημένον. Τις άναγγεΛεϊ, δτι ΘηΛάζει

παιδίον Σάρ~ρΌ ; δτι έτεκον νΐύν έν γήρα μου;

2τι έγώ ή γεγηρακυΐα τεκείν ήδυνήθην, καϊ έν ηλικία

τοιαύτη παιδίον τρέφειν δύναμαι ; Καϊ ηύξήβη, φησ\,

τύ παιδίον, καϊ άπεγαλακτίσθιχ. Καϊ έποίησεν

Αβραάμ δογϊχν μεγάΛην, $ ήμέρφ ά.τεγοΛακτίσΟη ό

νΐύς αύτοϋ.

ς'. Είδες τού θεού τήν άφατον σοφίαν, όπως διά πάντων

τήν ύπομονήν τού δικαίου βασανίσας, δτε άπαγορεύειν

ϊδοξε καϊ αύτδς κα\ πάντες οί είς αϋτδν δρώντες, τή

άνθρωιτεία φύσει χαταχολουθούντες, τότε τήν οίκείαν

ύπόσχεσιν είς έργον ήγαγε ; Κα\ ημείς τοίνυν, αγαπητοί,

τήν αυτήν τω διχαίω ύπομονήν έπιδεικνυώμεθα, χαΐ

μηδέποτε ναρκώμεν, άλλα ταίς χρησταϊς έλπίσι τρεφώ•

μέθα, είδότες δτι ούτε δυσκολία πραγμάτων, ούτε έτερον

τι τών ανθρωπίνων ίκανδν κώλυμα ήμϊν γενέσθαι, έ-ει-

δάν ή τοϋ θεού χάρις τήν οίκείαν φιλοτιμίαν έπιδείξα-

»θχι βουληθή, "Οταν γάρ εκείνο; νεύση, πάντα εϊκει καϊ

παραχωρεί, καϊ τά δύσκολα εύκολα γίνεται, κα\ τά αδύ

νατα δυνατά• μδνον εάν ήμεϊς στερ^άν τήν είς αϋτδν

πίστιν έπιδεικνυώμεθα, χα\ πρδς τδ μέγεθος αύτοϋ άφ-

ορώντες, ανώτεροι γινώμεθα τών άνθροίπίνων απάντων.

Ό γάρ τά μέλλοντα αγαθά κα\ τά άπόρ"ρ"ητα εκείνα

υποσχόμενος τοις μετ' αρετής τήν ενταύθα ζωήν δια-

νύουσιν, οΰ πολλώ μάλλον καϊ τά ενταύθα παρέξει, καϊ

μάλιστα, έάν ήμεϊς εκείνων έφιέμενοι, τών παρίντων

ύπερορώμεν ; [466]Τότε γάραύτών μάλιστα άπολαύσομεν

μετά δαψιλείας, δταν αυτών ύπεριδεΐν βουληθώμεν. Ταϋτ'

ουν είδοτες •, εκείνα ποθώμεν τά μένοντα κα\ [466] ακί

νητα αγαθά, τά τέλος ούκ επισταμένα, ίνα και τδν παρ-

δντα βίον άλύπως διανύσωμεν, κάκείνων έπιτυχείν

δυνηθώμεν, ών γένοιτο πάντας ήμδς άπολαΰσαι, χάριτι

χα\ φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

μεΟ' ο5 τιΤι ΠατρΙ ή δδξα, άμα τώ άγίω Πνεύματ», νΰν

και άε\, καϊ είς τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Μς\

Καϊ εΐπε Σάφρ~α • Τις άναγγεΛεϊ τφ "Αβραάμ, δτι Οη-

Λάζει παιδίον Σάρ£α ; δτι ίτεκον νΐόν έν γήρα μου.

α'. Φέρε κα\ σήμερον, αγαπητοί, τήν άκολουθίαν τών

χθέ; είρημένων άναλαβδντες , ούτω τήν έστίασιν ύμίν

παραθώμενταύτηντήν πνευματικήν, ίνα μάθωμεν πάλιν,

καθάπερ χθες ήκούσατε, τού αγαθού θεού τήν άφατον

κηδεμονίαν καϊ συγκατάβασιν, κα\ τού πατριάρχου τήν

πολλήν ύπακοήν κα\ εύγνωμοσύνην. Εϊδετε δπως ή τού

Ισαάκ γέννησις περιχαρή τήν Σάρ^αν έποίησεν ; Εϊπε

γάρ, φησί, ΓέΛωτά μοι έποίησεν ό θεός • δς γάρ αν

άχοϋση, συγχαρεΊταί μοι.Έχαβτον, φησί, τών άκουδν-

των είς κοινωνίαν τής χαράς έπισπάσομαι. Μεγάλη γάρ

έστιν ή παρά τού θεού παρασχεθείσα μοι δωρεά, καϊ

υπερβαίνουσα τήν άνθρωπίνην άσθένειαν. Τίς γάρ, φη-

σ\ν, ούκ άν έκπλαγείη δρών έμέ γαλακτοτροφοΰσαν κα\

τιθηνουμένην, τήν έν έσχάτψ γήρα κα\ μέχρι τού παρόν

τος έν άπαιδία γεγενημένην ; Κα\ ώσανεΐ θαυμά^ουσα

και έκπληττομένη τί γεγονδς, έπήγαγε • Τίς άναγγεΛεϊ

τφ Αβραάμ, δτι θηΛάζει παιδίον Σάφρ"α; δτι έτεκον

νϊόνέν γήρα μου; Επειδή υπέρ φύσιν έστι τδ γεγονδς,

διά τούτο φησι, Τις άναγγεΛεϊ; άντ\ τού, Τίς άναλογί-

σεται ; τίς άν ένθυμηθείη ; ποία διάνοια καταλαβείν δυ-

νήσεται; ποίος λογισμδς εϋρεϊν ίκανδς τού γεγενημένου

τήν άκρίβειαν ; Ούχ οϋτω θαυμαστδν ήν, τδ έκ τής πέ

τρας κατά τήν Ιρημον άναβλύσαι τάς πηγάς τών υδά

των, ήνίκα τή ίάβδω Μωϋσής ταύτην ϊπαισεν, ώς τούτ*

τδ άπδ μήτρας ήδη νενεκρωμένης παιδίον τεχθήναι; κα\

γάλακτος πηγάς άναβλύσαι. "Ινα γάρ πάσιν δ τίκος κα

τάδηλος γένηται, καϊ πάντας, κα\ τους τδτε παρόντας

καϊ τους μετά ταύτα άκούοντας, είς πίστιν τού θαύμα

τος έναγάγη, διά τούτο κα\ αυτή τρέφει παιδίον και τής

γαλακτοτροφία; ανέχεται. Κα! φησι, Τις άναγγεΛεϊ τφ

Αβραάμ, δτι ΘηΛάζει παιδίον Σάρ~ρΊι ; τούτο τδ και-

νδν, παράδοξον, και παρ' ελπίδα έμοί παρασχεθέν,"θΓ»

έτεκον υίύνένγήρα μου Ι; Τί έστιν, "Οτι ετεχυν νΐύν

έν γ)'ιρα μου ; "Οτι και άνευ τής στειρώσεως ίκανδ; ήν,

φησι, και δ τής ηλικίας χρόνος άπαγορεύσαι τδν τόκον.

'Αλλά ταύτα πάντα τά κωλύματα δ Δεσπότης εκποδών

ποιησάμενος, κα\ τοϋ παιδδς τδν τόκον έμο\ κεχάρισται,

και τοϋ γάλακτος τάς πηγάς, Άλλ' Γδωμεν λοιπδν τά έξης.

Επειδή γάρ άπήρτιστο τά τής [467] γαλακτοτροφίας,

ΕΤδβ, φησ\, Σόρ'ρ'α τον νΐύν "Αγαρ της ΑΙγυπτΙας, ος

έγένετο τφ Αβραάμ, παίζοντα μετά Ίσαάχ τοϋ υΐυν

3 ΜοΓβΙ. βΐ τπίϋ^πι Π185. ταϋτ' ούν εϊδότ:ς. 8ϊνίΙ. *?1 »)ϋ

δπ-ρ γινώσχοντες.

Ί 5»νϋ. βίςυίιίοιτι πΐ55. έν γήρει μου.
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υϋιη ϊΙΙί :ι Ι)ι•ο ρπ)ΐιιίίδ;ι δΐιηΐ. Ει Ωοηιίηηι , ίικμιίΐ ,

νίιΐΐανϊΐ 8αηαηι , ίϊαιΙ άίχίΐ , εϊ {εαΐ 8αηαι ί/ίκί Ιοαυν-

(ίιι αι. 2. Ει αηκΐρΐΐ, ρερεήΐφιε 8αηα ΑΰιαΙια: /ι.ΊΉ,τ.

ϊη ιεικοΐιιΐε , ι'ιι Κηιροτε ίίπι/ ΙοηιιιιΙηι αϊ εϊ Οοηιϊιιια

(€αρ. 2Ι)._0ιιίιΙ βδΐ, 5/ίκί ΙυφιΜιιζ αϊ, βΙ, 5ί<:ίΐί άίχΐΐ ?

(.Ιιΐι•[ΐι:ιιΙιιΐ(ΐι.Ι(ΐ;ϋ.ίΐϋ|ΐιϊΙ, ρΐ'ΟΙΙΗΜί, η 11311.1ο ΙιΟδρΙΐίο βΧ-

οβρίιΐδ οϊΙ οαιη ηηιεΓίδ ηρ:κΙ ςιιοπιιπι Μ.ιπιΙ)γο. Ναι»

ηαικί ϋίχϊΐ : 1η Ιεηιροτε Ιιοο υεηίαηι, ει εήι 8αηα; [ιΙίιι&

(Οεη. 18. 24) : Ιιοο ιιιιηο ορει-ε ίιηρίεΐιιπι εβί. Ει αα;»

■κιΐιιιπ ιίεικ'βηο.ιΐ, 03 νϊϋοϋ:ιιιΐ ενειιίδδβ , ηοη δοοιιη-

(Ιιιιιι Ιιιιιηηηιιηι οί δοΠίιιιιι ηιοινιιι , 5ο<1 ροι• ύίνίηαιη

£γ.ίΙϊίι». 3. Ει νοεανϊΐ ηοιηεη [ιΐη $ιιϊ , ηαειη ρερεήΐ

ϊριί 8αηα, 1$ααο. Νοη 3ΐ)βφιε ο.ιιΐδ:ι αίδί^ιιβνϊΐ, (}αεηι

ρερετ'ιΐ ϊρ$ΐ 8απα : ηιιιι ειιϊιιι ιΐίχίΐ δίιιιρΙίαΙΟΓ, \οεα•

νίΐ ηοιηεη /ί/ίί <ιιί ; δεϋ 3ΐ1]εεΐΙ, βκίΐιι ρερίήι ϊρ$ϊ 8αηα,

ίιιΓ>:ουηϋα ί!Ι;ι οι νοίυΐ.ι. 4. Ει άιειιηιάάίι ειιηι, ϊηα,υίΐ,

ί/ι'ί οεΐανο , ιίαιΐ ρτνεοερεταΐ ϋοηχηινα. 5ίο οιιϊπι ρπΕ-

εβρίιιιη ίΐεοοροιηΐ , ιιΐ (Ιίο οεΐανο οίΐΌυιηοίιΙείΌηΙιΐΓ

ηιιί ροίΐΐι,ιο ηαδοεΓβιιΙιιι*.

Οηιιιία Όεο ροαίΰίΐία.— Γογγο ιιΐ υΐΐεπιΐδ ϋίδ03ΐιιυ.δ

ίιιοίΚιΙιίΙοηι ριιίαιίίηιη 1>οΐ , εϊ εα ψι.ε βριηΐ ΙιοηΓιιιεβ

Ϊιηρ•)δ$ί1)ί1ία μιιιΙ , αρικΙ ειιηι ροδδίΐιϋίβ ι•-μ; : ιιίπιπι

ιιοΙ>ί$ 1<;ιηριΐ5 3<*ί£η3> ϊι ίίοπιιη ϋίνίπη δοήρΐυτη , ει

ροδί ρηΠιιιη ιΐοοεί ηοβ Ιιίδ νετϋίβ : 5. ΑοηιΗιιηι εταΐ

αιιιιοηιιη εεηΐιιηι, φιαηάο ηαΐιι$ β*1 εϊ Ιιααε Ι'ύΊχα ίΐιιι$.

0. ϋίχ'ιΐ αηιειη 5ππ•α : Κί&ιιιη (εάΐ ιηί/ιί 1)οηηι»α : ιιηιιι

ς>ιιί αηάϊεΐ, ααιιάεΗΐ ίηεειιιιι. (}ιιίϋ βϊΐ, Κϊιιιιη (εάΐ ηιίΐιί

ϋοιηΐηα! '.' Εχΐίΐιχ οοοβδϊο ηιίηί ραιίιΐδ 681. \Λ π,ιΓιϋ

ιηίπιηι, κι ιιιίΙΓι ^παϋΐαιτι ? Οιηιιβδ εΐίηηι <|υί αιιιΐίβηΐ,

Ι;:ι1κ1)0 0(ιιί£γ.ίΙιι1;ιιιΙο^, ηοη π,ιικι ρβρίΐΓΪ , «οϋ ([ΐιία $ιο

)ΐβροπ. Ταπί .ΊΐΙιιιίηιΙιϊΙίϋ Γ.ίΓυ-ςιιο'ιιιΠϋδ οιηικ:> ϊη

ιιύΊηίΐ'.ΊΐίοιίιΜίι ΓηρϊοΙ, οι ηι^ι]θΓ6ηι υιηιιίίχιβ νοίιιρίαΐοη

£(ΓοΓ6ΐ , οιιιη ΒατβηηΙ πιο , ηιιχ ηίΙιίΙ η ιηοηιιί$ ιϋίία-

Ι.•ίι:ιιιι .ριιιιΐιιιιι 3(1 ςοη6Γ3ΐίθΙ)ΟΠ) , βυΐιΐΐο ιιι;ιΙιγιιι

Γλα1.τηΐ688β, βίο νυΐν.ιεχβίεοαίί ριιαΜιιιη ροροΓϊδβο εϊ

Ι.ιι-ΐ;ιι ι: ρο55ε , ει Γοηίοβ Ιαειίϊ ριώϊΙΙογο , ςυχ ηυΙΙηπι

βρεηι ραΓϊεικΙί 1ι:ιυεΙ>ηηι. 7. Ει ά'ιιϊι : (}κϊ$ αηηηηΐΐα-

ΰίι ΛΙιηιΐια-, ψιοά Ιαείαΐ ρηβηαιι 8απα ? Ναη» ριορΙβΓ

Ιιοο <ι Ι;ιιΊί> ΓοιιΙε» εοιιεε$$ϊ $υηΐ , ιιΐ ραπυιη ιη3^ϊ$

ο-ειίίϋίΐεηι ΓίοίαηΙ, ε( ηε (πιϊ* «ιιρροϋίιΐιϊιιιη ε$$ε ρυΐεΐ

ρυεΓοπι : Γιιηΐε$ ειιίιη 1ηειί$ οιιιηΐΙιυ$ ρΓ.τϋίεαϋαηΙ

ρΓχίεΓ Ιιυηι:ιηηιη εχ$ρεε!3ΐϊοηβηι Ιιοο ενεηϊ$$β. Οιιίι

αηηηηιίαΰίΐ , φιοά ΙαααΙ ρνεηιηι 8αττα '! φωά ρερετε-

π'ιιι /ί/ίιιιιι ίπ ίι•/ΐίΓΐκ(ι• ηΐι'ΐι Ϋ ιριοιΐ εςο ιμια: κοιιιιί, [ΐ.τ-

Γ6Γ6 ροΙΙΚΊΊΙΙΙ , (Ι ϊη ΙΐίΗ' ΧΙ316 ΙίΠιιιη ϋΙι'ΓΟ ρΟβΝΪΙΙ) ?

8. Ει ετενϋ, ΊηηιιίΙ, ριι«•, ει αΙ)1<ιαΐαΐη$ ε$ι. Ει [εάι

ΛΰταΙκιηι ΓίΐιιπΊ'/ιιιιι ηιαριιιιηι ύίε ηιιο ιιΐιΐιιείαίια ($1 //-

ΙΐΗί ίΚΙ(«.

0. ΜοταΙΊι εχΐιοτίαΐ'ιο . ΛΊ'Λι'ί ιιοιι αάϊΐ ηιιίαί ιϋνίηο. —

νίϋίίΐί 1)εί ίιιείΤβηίΙεηι ί.ιρίεηιϊιιιη , ηιιοιηοϋο ρβΐίειι-

Γΐ3ΐη]ιΐϋΐϊ ιιιοιίίϋοιιιιιίυιΐί» ρΓοΙίανϊΐ, (]υ3ηι1οΊρ5εεΙ(ΐιη-

η68ηαϋρ8ΐιιηνϊϋε1ΐ3ΐιΐ, Ιιυηΐ3ΐιχιΐ3ΐυΓχνΪΓε8$ρεεΐαη-

Ιββ, ΙΐίΙΐΐ! ϊρι'Γ.ΙΓΟ :ιιιιΙ(Ί):ιηι, Ιιιιιι' ίρ$3 ρΓΟΙΤΐΊ&8Ϊ0 ΓΟΙΙΙ-

1>1εΐ3εδΐ? Ι^Ίιιιγ, ϋίΐεειί, εϊ ιιο$ εβηκίεπι, (ριηηι ]πλΙιι!;

ίΙΙε ρπιίειιΓιαιη εχΐιίΐχ αιιιιΐί , ει ιιιιιιι<]ΐι:ιηι ϋεϊίϋε$ 5'-

ιιιυ$ : *<:ϋ $ρε Ιιοη.ι γοιίίόπιιιγ, κεϊεηΐβδ ιιεηυε ητυιη

ιϋΓΠοιΙΐϊΐβπι , ηεηυε ηϋιηΙ ψι'ιά Ιιυιηηιιιιηι οΙ>ί>ΐ3ειιΙυιη

ηουϊί 63ί6 ρο&50, 51 (|ΐι:ιιιι1ο ςΓ3ΐΪ3 ϋεϊ 603111 ιΙικΊαΓ»Γβ

νοίυβπΐ 1ίΙ)θΓϊΙίΐΜΐεπι.ΟϋοΙΐθ8εη:π) ίΙΙο αηιιυίι, οηιιιία

οβιΐιιηΐ ει οοΐεηιρεπαιιΐ, οι (ϋίίΐεΐΐία Γ;ιεΊΙΐ3 δηηΐ, ει

ίηιρθ5>ίυίΙί3 ροδδίΐιϊΐίβ, ΐιί δοΐυιηηιοιίο Γιπηηιιι ϊη ίρ$ο

ίί- Κτη εοη5εΓνεηιιΐ5, ει βϋ ηΐ3ςιιΊιικ1Ίιιεηι ε]ιΐ8 ρηίειιΐϊα!

βρεαΐ3ΐι1ε8 1ιιιηΐ3ηΪ8 οιιιηϊί)ΐΐ8 8ΐιρ0ΓΪ0Γ68 δίιιιυβ. Χ:ιιη

ιριί Γι 1 1 «ι ι :» 1)0ΐΐ3 ει ίιιεΟΓ.ιυϊϋη ιΐΐα ρΓοηιΐϋίΐ ϊί8 ιριΊ εηιιι

νΪΓΐυΙε νίΐηιη Ιιΐε ρρίΡζειΊιιΐ, ςιιηηΐο ηιηζϊδ εϊ εη ί|ΐιϊ-

Ιιιΐδ Ιιίε οριΐϊ ε$ΐ ρι-α•1>ο1>ϊΐ : εϊ ηιαχϊιηε 5ΐ ιιοϊ ΪΙΙα ϋε-

8Ϊ(1επιηΐε$ ρι-χ-$ειιΐΪ3 (1ε8ρίεΪ3ΐηιΐ8? Τιιηε εηϊιη εϊ»

ιηπχίηιε εϊ πηεπίιιι ΓηιεηιιΐΓ , ηηαιιιΐο εβ εοηίειηηεΓε

νο1ϋθΓΪηιιι$. ΡπίϊιιιΙε Ιι;υε 8είοιιΐε$, ί!Ι;ι ιΙββϊϋεΓειηυ»

Ιιοπιι φι:ΐ' ιιΐ3ΐιειιΙ οι ΐΐΐΐηιοΐιϊΐϊα ειιηΐ, εϊ ηυχ Γιιιριιι

ιι>•Μ-:ηΐιΐ : πι ει ρπνδοηίειη νίΐηιη είΐΓ3 ΙηΜίιϊαηι

ΐΓηηδηΊίιΙβπΊΐιβ, ει ■ II» ηδδοιριΙ, ίΙΙίδηυε οηιηε$ Γιιιί

νη!ο;ιιιιιΐ5, ^ταΐίβ εϊ ηιίδΟΓίοοΓάΊβ Οοηιϊηί ηοδίπ ϋοϋΐι

ΟΙιπΜί, οηί ειιηι ΡαΐΓβ ει δρίπΐιι δηιιείο δϊΐ βίοιίί,

ηυπε ει δειηρει-, ει ϊιι βχουΐα βχοαίοηιιη. Αιηεη.

ΗΟΜΙϋΑ ΧΕνί.

Ει ιΐ'ιχίι 8οτγο : (,ίιιίί αηηαηύαίι'α ΧύταΙιαι , φιοά ΙααοΙ

ρηεηιηχ 8αηη ? φιοά ρερα-ί ΙΊΓιιιιη ϊιι &ιίι>ίΊιι!ι• ηιεα

(6'«ι. 21. 7)?

1. Α^β 61 Ιιοϋίβ, (ΙΊΙεεΙΐ, Ιιεπ ϋίεΐυΓυιη βο.ΓΪειη ι&-

ρείεηΐεδ, εοηνίνϊιιπι Ιιοε νοίιϊβ ερΪΓΪΐιιαΙο ίηδίπιαηιιιβ :

ιιΐ ϊΙεΓϋΐη, δϊευΐ Ιιεπ, ι1ί$ε:ιηιυ8 εϊ Ι>οιιΐ Ι)εί ΊηεΙΤκ-

Ιιϊίβηι 5εηίξηΐΐ3ΐεηι, (|Π3 ιιοδίτΐ ειΐΓ3ΐ, ιιοΐιίδ δε ηΐίειιι-

ρεηιηδ, εϊ οιαςιιαιη ρ3ΐιΪ3ΓοΙια; οΙ)ΐ:ϋίε;ιϋ:ιιη βΐηυε

8ΐ•:ιΙιιπι απίιιιιιιιι. ΥίιΙίδΐίδ ηιιοιηυιΐο ιιαίϊνϊιβδ Ιλη:ιο

8αη-αηι εχ1ιίΐ3Γ3νίΐ? />ά.'< εηϊιη, ίηιριϊΐ , Ιϋιιιιη (εάΐ

ηύΐιϊ ϋεα$ : ιιαικ φή αικΙ'ιαϊι, ρ,αηάιοϊι ηιεαιιη. Οηιηεβ,

ύίείΐ, :ιιιϋίΐΐ)ΐ•6δ ρ3Γ(ίεϊρεδ ςηιιϋϋ ηιεί Γαεϊηηι. .Μ;ι-

£ΐιιπΐ) εηϊιη ϋοηιιιη ιιιϋιί 3 ϋεο εοηεβδδυιη εδί, ει ηυοιΐ

Ιιιπιΐ3ΐι;ιιη ΐΓ3ΐΐ8ευηιϋι ίιιΓιιηιίΐ^ίειη. ηΐιϊ< εηϊιη, ϊιι•

(|ϋϊΐ, ηοη οϋδΐιιρε^εαι, νίιίοιίδ ιιίε Ιατίβ ιηβο ηυΐιίεη-

Ιβιη ριιεηιιη ϊη βχΐΓειιΐ3 δειιεείυΐε, «](Ι3β Ηιιευδηιιε ηοη

ρερει•ί? Ει ςιιβδϊ η^ηιΪΓαιι» οι ηιίοπίιη ιΐε ίιοιο, «ιιΙ)-

ιϋ:Ιιΐ : βΐίϊί (ΐηιΐΗΐιΐΊιώΊι ΛΙίίαΙι® , φιοά ΙχΙαΙ ραϋηιιη

8αττα? ηιιοά ρερεή [ιΓιιιηι ίιι ιεηεοΐιιΐε ηιεα? Οιιοιιΐ:ιιη

δπροΓ η3ΐϋΓ3ΐΐ) εδί Ιιοε Γαείιιιη, ριορίειτ:» ΐιιο,ιιϊΐ, (}ιιϊ$

αηηαηΐίαϋι ? 3ε δι ύϊοοπΊ, Ουϊδ δεοιιιι Γθριιΐ:ι1)ίι:

ςιιΐδ ιιιοηΐε εοηεΐρίοι? ιρϋ;ε ηιοηδ οοιιιρΓεΙιεικΙεΓβ ρο•

ΙεΓΐΙ? (]ΐ:;ΐ! Γ3ΙΪΟ διιΓπείΐ ϊιι 800111-316 Γ;ις1ί Ιιυ]υδ ιηο-

ιΐιιιη ίιινεηίηΐ? Νοη βίο «άιηίι-αηίΐβ Γιιίι,εχ ρβΐι-3 ίιι

ΐΙΟδΟΠΟ 503ΙΙΙΓΠ856 ΓυΐΙΙΟδ Α1|11.1|'ϋ11| , (|ϋ3η(1θ ΪΙΙϊΙΙΙ

Μηδοδ νίΓ^Λ ρβΓουδΒίΙ {ΕχοιΙ. 17) : κϊοιιΐ ιΐε νπίν.ι ^;πη

ειηοΠιΐ3 ρυοπιιη ικίδοί ( Λ'κιιι. 20) , οί Ιαοΐίδ Γοιιίεδ

δοηΐυπΓε. Νβιιι ίιι οιηιιίοαδ ρ;ιηιΐδ ηιαιιΊΓεδΙυδ εδ^ει,

εϊ οιηιιοδ, Ιοιη οοδ ηιιί Ιιιηο ικίοπιιιΐ, ςααηι ψιί ροΐίΐ-

ε.τ ηιιιΐίεηηΐ, ηϋ ΠιΙειιι ιιιίΓβουϋ ϊικΙιιοογοΙ, ΐϋοίΓοο

ΐρδ.ι ρυοπιηι ;ιϋι ει ΐ.-ιείβ δυο νιιΙΙ εηυΐπΓΟ. Ει ίηηυίΐ,

Οκίί αηηιιηήιιοίΐ Αοι-ηΙκι: , ηαοά ΙααεΙ ρηεηιηι 5«π•α ?

Ιιοο ιιονυηι ει βϋηιίΐ'αυίΐβ . ει ρΓ.τίβΓ εχδρεοΐ3ΐΐοιιοιιι

ηιίΐιί οοηοε5δϋιη , ΐηςυϊΙ, (}αοά ρερεή βΐίιιιη ϊη κηε-

ίίιιίί ιιΐίη. Οιιΐιΐ Ιιοο εδί, ΡερετΊ Ι'ιϊιηιη ιΊι $(ηεοΜε ηιεα ?

(,);ιί;ι ρΓ.ΐ'Κτ δΐ0ΓΊΙίΐ3ΐειιι δΐιΓΓιοίεΙ)3ΐ βοηοοΐ* Ιειηρυδ ,

ίιι ρυπυδ δρβδ ΐοΙΙιτεΙιΐΓ. \'οΓυηιΙ:ιιιιοιι ίιηρεϋίιηεηία

Ιι.ιί οπιιιίη ε ιηειϋο δΐΐϋΐιιΐίι ϋοιιιίιιιΐδ , εϊ ρηοιϊ ρβΓ-

ηιιη ει Ιιιοΐίδ Γοιιίεδ ιιιϋιί οοιιοεδβίΐ. Υιτιιιιι νίϋειηιυδ

δοηιιειιΐϊα. Γοδίηιιαιιι ΊιιιρΙεΙιιιιι εδί ΙαοΙεηϋί Ιεηιρυβ,

νίί/ϊΐ, ϊηηυίΐ, 8αηα /ί/ίιιιιι Αααν .-Ε^ρΙην , ^ιιί ηαΙη$

αι ΑογαΙια, Ιιιάεηΐβιη αοη Ιιααε ρικτο αιο. 10 Ει άίχίι
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ΜταΗα : Εμα αηάΙΙαηι Ιιαηε εί βΚνπι «/««. Νεηιια-

φιαηι εη'ιιη Ιιετε»η'ιΐ βϋιΐ! αηαΙΙαι ευηι βϋο ηιεο ϊαααο.

11. ϋιιηιηι σΒίβηι αρραηιιΐ νετοαηι Ιιοο οοταηι ΑνταΗαηι

$υρετ βΐΐο ινο. Υϊιΐβ, ουδεει-ο, Ιιίε, «ΙΗοείβ, δβΓΓΒΐη

ΐΐΓπιπι ιιοη ΓβΓοηΙβηι ΙδηιβεΠδ ηίηιίβπ» Ιίοεηΐΐαπ», ηβ-

φιβ ρηιίβηίει• δυδΙίηβΓβ νοίεηΐεπι βηείΐίχ ίϊΠυιτι ευπι

κιιο Ιδβηο οοηνεΓδβηίειη. δίευΐ \%Μ\ιτ ρπυδ δυρβΛυπι

δρίπΐυηι Λ{[αΓ ]ιιιαιΊΓΐ3Γβ νοίεηδ, νβΐιβιηβηΐί ϊηϋί^ηα-

ιίοηβ Ι'ιιςατη ίηΪΓβ εβιη εοεβίΐ : ίΐ3 ει ηυιιε νοίβηβ 3ΐ>

ίιιίΐίο ΓορπηιΟΓΟ Ιδηΐ3εΙίδ ΙεπιεπίΒίβΓη, ει ηοη ΓβΓεηβ,

ουίϊί νίιΙοΓοί ρικ'πιιιι δαυιη 3 Οεο 5'ιΙπ «Ιυιιαίιιηι ευηι

βηείΙΙχ Α^γριίβεχ ίίΐίο δίηιυΐ νεΓδβπ, άίοίΐ ΑργβΙιχ :

Εμοε αηοΐΙΙαηι εί βΐϊυηι ε}ιι». Νοη εηϊιη εήί Ιιετεί βίίιιι

απάΙΙα: Ηιψιι οιιιη βί'ιο ηιεο. 0•.ιοιιί:ιπι 61 86 ίη εχΐιτηια

ΧΙηΙβ 6886 νϊϋβ1)3ΐ, εΐ ραΐΓίατοΙιαπι ςιιοφιβ άβΟΓερίΙυηι

(εΓ3ηΐ εηίπι βπιηο, ίηηυίΐ, ρΐεηί (Γιεπιιιι), δϋδρίεβιιβ,

ϋ'ι Γοιίε Γβρεηΐο ιηΟΓΟΓβηΙιΐΓ, ηβ ΙβπιβεΙ , βο ςιιοά βχ

ρηΙηβΓβηχ οοηευυίΐυ ηηιυ$ βδδβΐ, 86 ϊη ρ3ΐπδ ΙιβΓΟ-

(Ιίΐηίοιη ίηΙπιά'εΓβ, ρβιϊίείρεηιφιβ ει κςυαίοηι Ιδααεο

Ιίοπ ΙβηΙβΓεΙ : ϊϋαΪΓεο άίείΐ, Εμοε αηάΙΙαηι Ιύηο εί

βϋηιη ήη». 1)ί-ι:;ιΐ, ίηφιίΐ, ριη ηίΐιίΐ εοηιηιυηβ 1ΐ3-

ΙιίΙιιπιηι ΓιΙίαηι 3ηείΙ1χ ειιιη ίίΐίο ηιεο Ιίηηε. Νεφιβ

εηίιη χφιπιη 681 πι ΓιΠαδ ΛΕ<;γρΙίχ ει η 1 1 <.• ϊ 1 1 ; < • ευηι

ΙΊΙίο ηιεο 6( αοπιίηχ δίπιυΐ νβηοΐιΐΓ. ('.,ιίεππη δηιτ3

ηοη βϊηβ οβυδβ τεπ» Ιιαηε ε<;ίΐ, δβά ]ιΐΓβ βε ηιε-

ιϊΐο, 3ΐψιβ )13 οοηςιιιεηίει•, υΐ οΐ ϋευδ εοιΙ;ηιιΙ;ιπΙ

ι•]ιΐ5 ιΐϊΐ'.ΐ.ι. ΓηΐΐΊ;ιιι:•Ιι:ι νεΓΟ Ιιοηβ ηΓΓοιΙυδ βι^α Ιδ-

ΐΜβοΙειιι, ιηοίεβίε 3εεϊρΊεΙ>3( πυχ 3 δβπ :> ιΐίεείιαηΐιιι•.

ϋιιηιηι εηϊηι, ϊηςυίΐ, αρραιιιϊί ναΰιιηι Ιιοο οοταηι

ΑοταΙιαηι άε βΙΊο <ιιο. Νεφιε εηίπι (Ιβ Λ^.ίγ ιιιπίίππι

δοΙΙίβίΐϋδ 6Γ31, δείΐ 6Γ£3 ρΐΗ'ΠΙιη 113 :ιίϋεΉ•Ι>η!ιιΐ', πΐ-

ροίε ]3ΐη βιΐοΐοεεεηιεπι. δοά εοιΐδίι1εΓ3 , οΙ>δοοπ>, Ιιίε

εΐβπιειιΐίδ [)ίί ιι: ί τα ηι εΐεηιεηιίαιιι. Νλιμ φΐία ν'πΐίι εΐ

$3ΓΓ3Π1 ρ3ΐϊ 3ΐί(]1ΐϊ(1 ΙΐΙΠΙΚΙΙΐυΐΙ) , 61 ΧξΤΟ ΓιίΓΓΟ ρ.ΙΠ'111

ίιΐίοπιπι ΙιοηοΓεπι : ίιΐιριι• ηιεηΐο : Α1)Γ3ΐΐ3πι αυίειη

ηοη Γειτο ηκμιο ιιιιϊιιιο γ](:γΓιομ(ίιι ΙδΠ)3βϋδ ει ηικίΙΙ.ο

(ιοηι Πεεί ηοη ο1)1ιιεΐ3ΓβΐιΐΓ 8πγγχ οΙ) δίη^ιιΐηΐ'οιη

ΐ))3ΐΐδΐιεΙιιόΊη6ΐιι , η11:ιιικ.•η ιΐιιΐ'υηι εϊ νίιΙ.Ίιίιΐιιι• : Ιιοο

681 £Γ3νε, ηιηΐεδίυηι ει οηεΓΟδηιη), ΐιιικ: (Ιεπιυηι δΐιαιη

8ο)ίΐ:ιιη 8βΓν3ηδ ηιΐδεπεθΓ(1ί3πι , 61 εοηεοπίία: ίΐίοπιηι

εορυΐβιη εηιΐδΐΐ'ΐηςεηδ, άίεϊΐ :κΙ ΛΙιηΙιΐιιιι : 12. ΛΓ« άα-

γμιιι «Ι οοταηι Ιε νετύιιηι Ιιοε άε ρν,ετο εϊ αηεϊΙΙα. Οηιηΐα

φκΐαιιηφια (Ιίχι'ήΐ ιίίή 8απα , αιιάΐ υοεεηι ε]α». Νβ 36-

εϊρίηδ, ίηηηΐΐ, ί,τηνϊΐι.τ ηηοιΐ :ι!ι 63 (ϋείπιη Ιϊΐιϊ 681 : 8εά

Οηιηΐα ηναχνηιφιε άϊχεήΐ ΙιΗ 8αττα, αηάϊ νοεειη «;'««.

2. Λβητ εμάίιιτ; οΰεάϊεηΐτα ΑύταΙιω; ρτονίάαιίϊα Ββί.

— ΙΙχε οηΐΗΪα, ίηςιιίι, ηιίΓε^ιυηε ιϋ»ί ϋίείΐϋβ ΓδηιβεΙβ

εϊ 0"β Α§3γ, βεεϊρο : 61 βιιιΙΊ νοεβηι ο]υδ. Νβ νεϋδ,

ϊηςυϊΐ, ευηΐΓΪδΟΓβ ο:ιι;ι , ηιιχ 13ιι(ο ΐειηροΓβ ΐαηΐιιηι

ϊΐιιοΓβηι ι•ι κ;ι Ιβ (1εεΐ3Γ3νίΙ : φι, ι: ηοη δοΐιιπι δβηιβΐ ,

δΐ•(1 ει δεευηιΐο, ιιΐ ιβ 3 ηιοΓίβ εηρεΓβΐ, 8είρ83ηι ρπ>

Ιιΐ3 ρβΐιιΐε εχροδίιίΐ, 61 βιιείΟΓ Ιαχ Ιιιφίδ μΙοΓΪη; Γιιίι.

ΙΥίιηιιιιι ηιΓκΙεηι Γεείΐ ιιΐ ευηι Ιαιιΐίκ ιϋνίιϋ.•, 3» ,-Ι^νρίο

Γεα'ΪΓεδ, ροβίεβ νεΓΟ ϊΐεΓαπι ϊιι εβυδβ ΓυϊΙ υΐ Ίΐη ιε νβ-

ιιβΓ3Γβ(ϋΓ ει οΙ)8(τνηΓεΐ Αηίηιείεεη. Νβ ΐ^ΐΙαΓ <1ι-

νβΓ83 31) 1ιϊ$ α,υχ 1οφιηΐ3 βίΐ νβ1Ϊ5 ίηΪΓβ εοηδΐΙ'ιβ :

εηϊιηνεΓυ ηοη αΓιΐβΓ ενεηίει. 1η Ιδββε βηίηι βχ ββ ηβιο

Ιΐιηηι ββηιεη νοεβοΊΙαΓ, βΐ ίρδβ βΓΪΙ Ιαοβ 1ΐ6Γ88 (ν. 12).

13. ΡίΙΐηη αιιίεηι ϋΐηηχ αηαΙΙα; ετειεετε (αοϊαηι, ει %η

αεηίειη ηιααηαηι [αεϊαιη , ηαοηιαιη ιεηιεη ίααηι αι. Ραο

ί^ΊΐιΐΓ (ριχ ίΙΙα ιίΐιί (Ιϊχβπΐ, 61 οΐιεϋϊ νοεί ε]υδ. Οοςϊΐα

Ιιίε, οΙΐδεείΌ, <]παιιΐ:ι ϋΐιΐιϊΐο εοηεοΓ(1'ΐ3 61 ρ3χ ϊη εοιι-

ΐα!)θπιίαιιι εοηιιη εοηεεδδβηΐ, ϋοηίΟΙβ (Ιίνϊικι νϊπ-

Γ/αΙπιη οοπιιη εοηδίΓΪη^βηΐε. 14. δηπεχϊί βηίηι, ϊη-

φ.ιΐ,ηΐίΐιΐί,βΐ αεεερίΐραηει, ΗηΙταη αηικν,εΐ άεά'ιί Α^ητ,

β( ϊηιροίίΐίί ιαρετ Ιινηΐι'ηιηι φια εί ρηετηηι , ει (ΙϊιιιϊιϊΙ

εατη. Υίιΐβ Ιιίε ίιεηιπι ]ιι$ι"ι εχίηιΪ3ΐη ρΓθΙ>ΐΐ3ΐ6πι, βΐ ηιια

ΓΒΐΐοιιβ ϊη οιιιηί1)ΐι$ Γε1ίβ'ιθδ3ΐη &ιιαιη ιηεηίειη άο-

εΐ3Γβΐ. Νηιιι ΐ]ΐι;ιιιϋο λιηΓιυϊΙ δβιτΒΐη (Ιίεεηΐεηι , Ε]ΐα

αηάΙΙωη εί βΐίηιη ε}ν» : ιΐαηιιιι εί ν'κΙβυηΐυΓ , 60 ςυο<1

ηεηβ βΓίίείεΙιαΙιΐΓ οι-ςβ ΙϊΐιιηιΊοηι : νεηιιη ιιΐιϊ ϋυπιίιιιιβ

ρΓχεβρίι, 8131'ιηι ΓβείΙ ςηοά ΐιηρβΓβΙαηι 6Γ31, βΐΐηηι

ηαίιΐΓ.ιΙί* αιιιοιίϊ ο1)1ϊΙυδ, ςυ3δί άίεβΓεΙ : Ι'ΙΓι ςιιίιΙ ρΐ'αί-

εϊρϊΐ Οοιηίιιιΐδ, Γ:ιοΐ'ίδ;ιιιΐ οιηηοβ βββεΐίοηβδ : ηυΪ3 ηα-

Ιιιγχ ϋοηιϊηιΐδ 681, ηυϊ ρΓχεϊρϊΙ. ΙΪΙ αεεερϊΐ ίαίΐηι•, ίη -

φιίΐ, αηάΙΙα ραηει, εί υΐτεηι αφίιΐ: , ε$Γ•.•&$α αϊ αιηι

ρυβΓβ. ΥβΓυηι, ο1)δεεΓθ, νίιΐβ ΐΐεηιηι, ςυοηιοοΌ ρΓορίεΓ

1)βηενΌΐεηΐί3ΐη, ςυβ ρΓΟδεφαβΙίαΐαΓ }ϋδΐυπι ϋευβ, Ιιαίο

ςιιοιριο 8ΐιρεπι:ι ειΐΓ3 ι.1ίι;ικι 1ΐ30β3ΐυΓ. Ι'ι ιτρο 3ΐιϋΙ,

νίΐ^ιΙιηΐιΐΓ |ιογ διιΙΊΐιιιΙϊηΐ'ΐη , ει ευηι :ιηιια εοηδίιηιρία

ιπιΐΐιιιιι ιι*φι:ιιη ίηνοη'ΐΓβΙ εοηδοΐβΐίοηειη , 15. Αύμάί

ραεηιηι, ϊηηυίΐ, ιαΰίετ ηιιανι αύ'ιιΗεηι. ϋϊδΓυηιρεΙιηηΐυΓ

εηίπι ε]υδ νϊϋεβΓβ, βΐ άο1ε1)3ΐ ηιυΐΐυηι οΙ) ίηιπιοϋϊοαιη

6Γβ3 ρυβΓυηι αΙΓβοΙϊοιιειη. 16. 8εΜ, ίηφΓιΙ, αάνεται*

αιηι , φιαά αά )αεΙ«ηι αταα. ΏΊεεναΙ εηϊηι : Νοη νϊ-

άώο ηιοτίεηι ριιεή ηκϊ. Εί ιεά'ιΐ ε τεα,'ιοηε ριιεή. 67«-

ηιοηί αΐίίβηι ριιβΓ, ρίοταυίί (α). ΟχΙβηιιη πιίΒβΓίοοΓβ εί

οβιιίβηυδ Ώβαδ , ρηΐπβ ει ηΐ3ΐπδ εΓ?3 ηοβ ευΓβιη βιιη

ΐΓβηβεεηαβηδ ρίείβΐβ, 17. Εχααά'ινϊί νοεεηι ριιεή άε

ίοεο ηοΊ εταί : ηιίδεπυδ εεΐ ει ριιιτϊ εί οαΐ3ΐιιίΙ;ιΐίδ

ΑρΓ : ρβπηίβίΐ ΐβιιΐιιηι εβηι βχρβιϊπ ςιιίίΐ δίΐ βοΙϊΐιιοΌ,

βίδίβΐίιη βυυηι εοηεβϊδίΐ ρΓΧδίιΙίυηι. Ει νοεαυίΐ, ίηφιίΐ,

αη<]βΐΗ5 Όε\ Αα,ατ άε εωΐο, εί άϊχίί εί : (}ώά ε$ί, Ααατ *

Νε ίϊιηεα» : αιιάϊνίι εηϊηι ΰειιε νοεεηι ριιεή άε Ιοεο ηΙ>Ί

ΐ&ί. 18. 5κγ0«, αεήρβ ριιβταηι, εί αρρτεΐιεηάε ηιαηιιηι

ί;Ήί ; ίιι (/εηΐεηι εηϊηι ηιααηαηι [αααηι ειιηι. Ο ηιίδεπ-

ι:οΓΐ1ί;ιιιι ϋοηιίηί ! Νοη φιίβ βιιε'ιΐΐί 6Γ3Ι, ιΐεδρεχίΐ

63πι ; δβά φιΪ3 ρ3ΐπ;ΐΓεΙιχ ρΓοηιίδεΓΒΐ, ει (]υί3 ίΙΙίυδ

δεηιεη 6Γ3Ι, Ιβηΐηιη ςυοςυβ ευΓ3ηι 8γ§3 εβιη ιΙβοΙαΓΠΓβ

(1ί^'ΐι:ιΐιιι•. Οίοϊΐ : Ο,ιιϊά αί, Ααατί Νε ίϊιηεαχ : εχηιιάίνίί

εηϊιη Ωοιηϊηιι» νοεεηι ριιεή. δνταε εί αεάρε ΗΙιιηι, εί

αρρτεΐιεηάε ηιαηιιηι β}«ι : ϊιι αειιίεηι βηίηι ηιοι;ηα»ι (α-

εϊαηι χΙΙιιηι. Νε ηιθ2Γε3δ, ίηφιίΐ, βο ςυοά β ϋοπιο φα»

8Ϊ8. ΤβηΙβηι βηίηι ππ-;ιιιι ε^ο ρυβΓΪ ορηι, υΐ ει ίη

βεηΐεηι ηιπ^ηαηι ίρδβ δίΐ. 19. Ει αρετιιϊί, ίηηυίΐ, οι•η!ο<

ε}ιΐί : ηοη ηυοα 3η1β3 ηοη νίϋοΓϊΐ, δεά ςυί3 ηϋιίΙ ργο-

(!(-γ:ιιι! εί :ιροπί οευΓι αηιο δΐιροπιηπι νίδίΐηΐ'κιΐίοιη.

ΡτορίεΓοβ, ουιη νεΙιεί δυβηι ρΓονίιΙοηΐϊαιη ίεοΙαΓαΓβ,

ίηηυίΐ : Αρβηηί οαιίο* ε]«$ : ίιΐ 681, ίηιΐίεηνίΐεί ι'^ηο-

Γβηΐί, οι ηιβηΐεηι β}ιΐδ εχείΐβνίΐ. νϊηηιςυβ εί οδίβηιΐίΐ,

υΐ νίίΙβΓεί Ιοευηι ίη ηυο ίοηΐεδ βφαχ δεηΐιιπβΐιαιιΐ. Ει

νίόίί, ίηφιίΐ, ραίειιηι ααιιω νϊνεηίΐ», εί ϊνϊί, εί ίπιρίαΐι

{α) Ιη Ηο1:γ*ο Ιρ^ϊΙιιγ ηηηΐ Π^-ΠΧ ΝΪ,ΤΠ 1Λ3Π ΙϋΠΙ

Εί ίεάϊΐ ε τεαϊοηε, εί Ιενιινϊι ινββιη ίκπιη, εί βενϊι, βοϋίοοΐ

Α^ϊγ, βΐ δίο ν'υΙβΒίϊ Π051Γ3 ΗοϋΓαϊοιιιη ΙβχΙαιη β νββίϊ^ίο

ββφιυΙη.ίΧΧ νΐ!Γ0 ρυεΓαηι ρΙΟΓϊηΙβπι εχΐιίΐιβηΐ, ςυίί ςυαι
ιηοχ ίη ΗβΙΐΓκο δρ^αυιιΐυι•, ΕίεχαΛά'ινϊΐ Οειιι νοεεηιρικτϊ.

Ιιυίο ίηΙβτρΓβΙίΐίοηι ΓβνβΓβ νίάβηΙυΓ. (^Ιιο'δΟ^Ιοπιαβ ίβίββ
ίιι 0\ρΙ;ιιι•.ιΙιοΐΜ• 8)13 ιιΙπΐΓ[]ΐ]ΐιε (:\;ιικ1ιΐΜΐιι ι:\Ιιίϋί!ΐ, βΐ

Α^ϊΓβηι πΐ9ΐτεηι, εί ΙβπιαεΙείιι ρικτιπη.
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αυτής- Καϊ είπε τφ 'Αβραάμ • "ΕχβαΛε τήν παιδί-

σχην ταϋτην χαϊ τύν νίύν αυτής. Ού γάρ μή χΛηρο-

νομήση £ υίύς τής χαιδίσκης μετά τοΰ υίοΰ μου

Ίσαάχ. ΣχΛηρονδέέφάνητύρ'ήμα εναντίον Αβραάμ

π.ιρϊ τον υίοΰ αύτοϋ. "Ορα μοι, αγαπητέ, ενταύθα τήν

Σά|&[5αν πάλιν ού φέρουσα-; τοΰ Ισμαήλ την πολλήν

παρ\δησίαν, ουδέ άνεκτώς ένεγκεΐν δυναμένην τον της

παιδίσκης υίδν μετά τοΰ Ισαάκ άναστρεφόμενον. Καθά-

περ ουν πρώην • καταστεΐλαι της "Αγαρ το φρόνημα

βουλομένη, διά τής σφοδράς άγανακτήσεως ε!ς φυγήν

αυτήν τραπήναι παρεσκεύασεν ■ ούτω κα\ νΰν βουλομένη

έκ προοιμίων άναστεΐλαι τοΰ Ισμαήλ τήν προπέτειαν,

χα'ι μή φέρουσα δράν τδν έκ χάριτος τεχθέντα υίδν και

έξ αυτής τοΰ θεοΰ τής δωρεάς μετά τοΰ τής παιδίσκης

τής Αιγύπτιας συναναστρεφόμενον , φησι προς τδν

Αβραάμ• "ΕκβαΛε την παιδίσκην καϊ τον νίύν αυτής.

Ού γαρ μή χΛηρονομήση ό νίύς της ααιδίσχης ταύ

της μετά τοΰ ν'ιοϋ μου. Επειδή ί)δει ότι και αύτη έν

έσχάτω γήρα τυγχάνει και τδν πατριάρχην ίώρα προβε-

βηκότα (ήσαν γάρ αμφότεροι προβεβηκότες ήμερων),

ΰφορώσα μήποτε , άθρόον αυτών τελευτησάντων, δ

Ίβμαήλ διά τδ έκ τής τοΰ πατριάρχου συνουσίας τεχθή-

ναι, επιχειρήσει είς τδν κλήρον έαυτδν τοΰ πατρδς είσα-

γαγείν, και κοινωνδς γενέσθαι τφ Ισαάκ, διά τοΰτό φη-

σιν, "ΕχβαΛε τήν παιδίσχην εντεύθεν, καϊ τύν νίύν

αυτής. ΜανΟανέτω, φησ'ιν. ήδη δτι ουδέν χοινδν έξει δ

τής παιδίσκης υίδς μετά τοΰ υίοΰ μου Ισαάκ. Ουδέ γάρ

εδλογον τδν τής δούλης υίδν μετά τοΰ υίοΰ τοΰ έμοΰ τής

δεσποίνης συναναστρέφεσθαι. Άλλ' ή μέν Έ.ά.ρρ'α. οΰκ

άπεικδς πράγμα πέπονθεν, άλλα και σφόδρα άκόλουθον,

και οϋτως άκόλουθον, ώς καϊ τδν Θεδν συναινέσαι τοις

παρ' αυτής είρημένοις. Ό δέ πατριάρχης φιλόστοργος

ων χα\ συμπαθώς διακείμενος πρδςτδν Ισμαήλ, επαχθώς

έδέξατο τά παρά τής Σάρκας είρημένα. ΣχΛηρύν γάρ,

φησιν, έφάνη τύ ρήμα εναντίον "Αβραάμ περί τοΰ

νΙοϋ αύτοΰ. ΟΟδέ γάρ τής "Αγαρ έποιήσατο λόγον • άλλα

συμπαθώς πρδς τδν παϊδα διέκειτο, άτε δή λοιπόν έν

ηλικία γεγονότα. "Αλλά σκόπει μοι ενταύθα τοΰ φιλάν

θρωπου θεοΰ τήν υπερβάλλουσα-/ συγκατάδασιν. Επειδή

γάρ είδε κα\ τήν Σάρ^αν κατά τδ είκδς παΟούσάν τι

άνθρώπινον, καϊ δυιχεραίνουσαν επί τη όμοτιμία τών

παίδων, κα\ τδν Αβραάμ ού φέροντα πράως τήν έκβο-

λήν τοΰ Ισμαήλ και τής παιδίσκης (ε! γάρ κα\ μή αντ

έτεινε τή Σάρ^α διά πολλήν τήν επιείκεια-;, άλλ' όμως

σκληρδν αύτώ κατεφαίνετο, τοΰτ' έστι, βαρύ, φησ'ι, και

επαχθές και φορτικδν), τότε λοιπόν τήν οίκείαν φιλαν-

θρωπίαν μιμούμενος ό Δεσπότης, καϊ τής ομονοίας τδν

σύνδεσμον αυτών συσφίγγων, φησ*ι πρδς τδν Αβραάμ•

Μή σχΛηρύν Ιστω εναντίον σον τύ ρήμα περί τοΰ

παιδίον καϊ τής παιδίσκης. Πάντα οσα αν εϊπη σοι

Σά$ρ~α, άκουσον τής φωνής αυτής. Μή δέξη, φησ\,

βαρέως τδ παρ' αυτής ρ"ηθέν σοι, αλλά Πάντα δσα αν

εΐπχι ι> αοι ΣάρρΌ, άκουσον τής φωνής αυτής.

β'. [468] Ταύτα πάντα, φησιν, άπερ σοι νύν διαλέγεται

περ'ι τοΰ Ισμαήλ χα\ τής "Αγαρ, κατάδεξαι, και ύπάκου-

σοντής φωνής αυτής. Μή θέλησης λυπήσαιτήν έν παντι

τώ χρόνω τοιαύττ^ περ\ σέ τήν φιλοστοργίαν έπιδειξα-

μένην, τήν ού μόνον άπαξ, άλλα και δεύτερον, ίνα τοΰ

θανάτου σε έξαρπάση, έαυτήν έκδεδωκυΐαν υπέρ τής σής

σωτηρίας, καϊ ύπόθεσίν σοι γενομένη•; τοσαύτης περι-

φανείας • και πρότερον μέν μετά τοσούτου πλούτου άπδ

τής Αιγύπτου έπανελθείν τκποιηχυΐαν • μετά ταύτα δέ

8,ιν. είχρρίρικηίδ.1». άναστρεφόμε^ον ά>.λά χαΜπίρ τιρώτ,ν.

ΜοιρΙ ίνϊσιρεφομενον, ν.»(ιάπερ ούν προιτ,•/.
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τοσαύτης τιμής ποιήσασαν άξιωθήναί σε ύπδ τοΰ Ά6ι-

μέλεχ. Μή τοίνυν άνάσχη εναντία τοϊς παρ' αυτής λεγο-

μένοις βουλεύσασθαι ' χα\ γάρ ουδέ άλλως έσται. Έν

γάρ τώ Ίσαάχ τφ παρ' αυτής τεχθέντι τδ σπέρμα σοι

κληθήσεται, χα\ ούτος Ισται σου κληρονόμος. Καϊ τύ^

νΐον δέ τούτον τής παιδίσχης αύξηθήναι παρα

σκευάσω, χαϊ είς ίθνος μέγα ποιήσω αντύν, επειδή

σπέρμα σόν έστι. Ποίει ουν τά παρ' αυτής σοι λεγόμενα,

χαϊ ύπάκουσον τής φωνής αυτής. Εννόησαν μοι λοιπδν,

όση άθρόον ή ειρήνη κα\ ή ομόνοια είςτδ συνοικέσιον αυ

τών έπολιτεύετο, τής τοΰ θεοΰ άγαθότητος τδν σύνδεσμον

αυτών συσφιγγούσης. Ανέστη γάρ, φησ\, τφ χρωΐ,

χαϊ έΛαβεν άρτους χαϊ άσκόν ύδατος, χαϊ Ιδωχεν

"Αγαρ, χαϊ έπέθηχεν έπϊ των ωμών αυτής χαϊ τύ παι-

δίον, χαϊ άπέστειΛεν αυτήν. "Ορα μοι πάλιν τοΰ δι-

χαίου τήν πολλήν ευγνωμοσύνη-;, καϊ δπως διά πάντων

τδν φιλόθεον αύτοΰ σκοπδν δείκνυσιν. "Οτε μέν γάρ

ήκουσε τής Σάρκας λεγούσης, "ΕχβαΛε τήν χαιδίσχην

χαϊ τύν νίύν αυτής, πονηρδν αύτώ έφάνη, επειδή φι-

λοστόργως πρδς τδν Ισμαήλ διέκειτο • επειδή δέ ό Δε

σπότης έκέλευσεν, ευθέως έποίει τδ έπιταχθέν, χα\ έπ-

ελανθάνετο τής φυσικής φιλοστοργίας, "θταν γάρ, φησίν,

αύτδς έπιτάττη, σχολαζέτω πάντα τά πάθη ■ ό γάρ τής

φύσεως έστι Δεσπότης δ κελεύων. Λαβοΰσα τοίη>ν ή

παιδίσχη, φησ\, τους άρτους καϊ τύν άσχύν τον ύδα

τος, έξήει μετά τοΰ παιδίον. Άλλ' δρα μο•. πάλιν, διά

τήν πρδς τδν δίκαιον εύνοιαν πώς κα\ αυτή άξιοΰται τής

κηδεμονίας τής άνωθεν. 'Απελθοΰσα τοίνυν έπλανάτβ

κατά τήν έρημον, καϊ τοΰ ύδατος άναλωΟέντος, καϊ ού-

δεμίαν ούδαμόθεν εύρίσκουσα παραμυθίαν, "Ερριψε,

φησ\, τύ Λαιδίον ύποχάτω μιας έΛάτης• χαϊ διακοπτό

μενη τά σπλάγχνα, χα\ ύπδ τής οδύνης συνεχόμενη καϊ

τής πρδς τδ παιδίον φιλοστοργίας, Έχάΰητο, φησίν,

απέναντι αϋτον, ώσεϊ τόξον βοΛήν. Εΐπε γάρ• 00

]ΐή Ιδω τύν θάνατον τον παιδίον μον. Καϊ έχάθ.σεν

άπένα\-ζι παιδίον. Καϊ άναβοήσαν τύ παιδίον ΒκΛαυ-

σεν. Άλλ' ό ελεήμων κα\ φιλάνθρο^πο; θεδς, κα\ πα

τρδς κα\ μητρδς φιλοστοργίαν είς τήν περί ήμ3ς κηδε

μονία-; ύπερακοντί^ων, ΕΊσήκονσε τής φωνής τον

παιδίον έκ τον τύπου ου ήν • ώκτειρε τδ παιδίον, ήλέησε

τήν συμφοράν τής "Αγαρ ■ συνεχώρησεν αίσθησιν αυτήν

λαβείν τής έρημίας, χα\ ευθέως τήν παρ' έαυτοΰ άντί-

ληψιν Ιχαρίσατο. [409] Καϊ έχάΛεσε, φησίν, άγγεΛος

τοΰ Θεοΰ τήν "Αγαρ έχ τοΰ ουρανού, χαϊ έίπεν αύτη •

Τι έστιν, Άγιιρ; Μή ροΰον • έπακήκοε γίιρ ο' θεύς τής

φωνής τοΰ παιδιού σου έχ τοΰ τόπου οχ> έστιν. Ανά-

στήθι, Λάβε τύ παιδίον, χαϊ κράτησαν τής χειρύς

αύτοϋ • είς γάρ έθνος μέγα ποιήσω αυτά. "Ω φιλαν

θρωπίας Δεσπότου! Ούκ επειδή παιδίσκη ήν, ύπερεϊδεν

αυτήν, άλλ' επειδή έπαγγελίαν έποιήσατο πρδς τδν πα

τριάρχην, κα^ επειδή εκείνου τδ ατΛξ,μα ετύγχανε, το

σαύτης προνοίας χα\ αυτήν άξιοι, και φησι • 77 έστιν,

"Αγαρ; Μή φοβυΰ• έχήχονσε γάρ ό θεύς τής φωνής

τοΰ παιδίον. Άνάοτηθι. χαϊ Λάβε αύτύ, χαϊ χράτησον

τής χειρύς αύτοϋ ■ εις γάρ έθνος μέγα ποιήσω αυτό.

Μή άθύμει, φησ'ι, διά τδ έκβληθήναί σε τής οικίας. Τοσ

αύτης γάρ άπολαύσεται τής παρ' έμοΰ προνοίας, ώς καν

εϊς Ιθνος μέγα γενέσθαι και αυτό. Καϊ ήνοιξε, φησι,

τους όφθαΛμονς αυτής ■ ούκ επειδή πρδ τούτου οΰχ

έώρα, άλλ' επειδή κα'ι τών οφθαλμών άνεωγμένων ουδέν

αύτη δφελος, έγένετο πρδ τής άνωθεν επισκοπής. Διά τού

το, δτε έβουλήθη τήν παρ' εαυτού κηδεμονία•; έπιδείςα-

σθαι, φησ\ν, Ανέφξε τους όφθα,Ιμονς αυτής • άντι τοΰ,

' Γπέδειξεν αύτη άγνοού ϊτ), τήν διάνοιαν αυτής διέγειρεν,

ώδήγησεν άύτήν, ώστε ίδεϊν τδν τόπον τδν αναβλύζοντα

τοΰ ύδατος τάς πηγάς. Καϊ είδε, φησ\ , φρίορ νδατκι-
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ζώντος, χαϊ έχορενΟη, χαϊ ίχΛησε τύν άακύν, χαϊ

έχότισε τύ χαιδίον. Έν άπόροις πόρον έχαρίσατο 4

Κύριος, κα\ έν αμηχανία τοιαύτη τυγχανούση χα\ ούδε-

μίαν ελπίδα σωτηρίας έχούση, «ην οίκείαν φιλοτιμίαν

ε!ς αυτήν έπεδείξατο, δμοΰ κα\ αυτήν παραμυθησάμενος,

καϊ τοΰ παιδιού τήν πρδνοιαν ποιησάμενος. Ούτως όταν

βούληται ό θεός, κάν έν έρημία ώμεν, καν έν αύτοϊς τοις

έσχάτοις κακοίς, κάν μηδεμίαν ελπίδα σωτηρίας Ιχωμεν,

ούδενδς έτερου δεησόμεθα, της τοΰ θεοΰ £οπής τα πάντα

ήιιϊν γινομένης. Έάν γαρ τήν παρ' αύτοΰ εδνοιαν έπι-

σπασώμεθα, οϋδε\ς ημών περιέσται, άλλα πάντων έσδ-

μεθα υψηλότεροι. Καϊ ϊ(ν ό θεός μετά τοΰ χαιδίον,

φησί, χαϊ ηϋξήθη, χαϊ χατφκησεν έν τγί έρήμφ. Ού

τως δταν ευμενή τδν θεδν έχωμεν, κάν έν έρήμωώμεν,

των ένταϊς πόλεσι διαγόντων άσφαλέστερον διατρίψομεν.

Μεγίστη γάρ ασφάλεια και τείχος άκαταγώνιστον ή παρά

τοΰ θεοΰ ρΌπή. Καϊ ίνα μάΟης όπως 4 έν έρήμω τυγχά-

νων τοΰ έν μέσαις ταϊς πόλεσι διατρίδοντος, γ.α\ πολλής

της ανθρωπινής συμμαχίας απολαύοντος, κα\ ασφαλέ

στερος και δυνατώτερος καθέστηκεν, Γδωμεν πώς 4 μέν

Δαυΐδ τύπους έκ τόπων αμείβων, χα\ καΟάπερ αλήτης

διάγων, ύπδ τής άνωθεν χειρός έτειχίζετο • 4 δέ Σαούλ

έν μέσαις ταϊς πόλεσι τυγχάνων, κα\ στρατόπεδα τοσαΰτα

επαγόμενος, κα\ δορυφόρους κα\ ϋπασπιστάς έχων, καθ'

έκάστην ήμέραν έδεδοίκει κα\ έτρεμε των πολεμίων τήν

Ιφοδον. Και 4 μέν, μόνος ων, κα\ ούδένα Ιχων μεΟ'

έαυτοΰ ϊτερον, ούκ έδεϊτο τής παρά τών ανθρώπων συμ

μαχίας ■ ό δέ τδ διάδημα περικείμενος κα\τήν άλουργίδα

έχων, τής παρά τούτου βοηθείας Ιχρηζεν • 4 βασιλεύς

τοΰ ποιμένος έδεϊτο, κα\ 4 τδ διάδημα περικείμενος τοΰ

ίδιώτου.

γ*. Άλλ' ε! βούλεσθε, ανωτέρω άναγάγωμεν τήν άκολου-

θίαν τοΰ λόγου, ίνα πάσαν αύτο^ τήν Ιστορίαν ε!ς μέσον

[470] άγαγδντες •, μάθωμεν ώς ουδέν ίσχυρότερον τοΰ

πεφραγμένου τη άνωθεν συμμαχία, κα\ ουδέν άσθενέστε-

ρον τοΰ ταύτης έρημου τυγχάνοντος, κάν ύπδ μυρίων

στρατοπέδων κυκλούμενος η. Ούτος οΰν 4 Δαυΐδ νέος ων

κομιδή, κα\ διά τδ τής ηλικίας άωρον έν τή οικία τή

πατρική διάγων, επειδή ποτέ καιρδς έκάλει τούτου τήν

άρετήν φανεράν γενέσθαι, προτραπε\ς ύπδ τοΰ πατρδς

έπισκέψασθαι τους έαυτοΰ αδελφούς, ύπήκουσε, καϊ

άπε^τέλλετο πρδς αυτούς. Παραγενόμενος ούν εις τήν

τούτων έπίσκεψιν, επειδή είδε τδν πόλεμον συνεστώτα

τδν τοΰ αλλοφύλου Γολιάθ, και πάντα τδν λαδν κατεπτη-

χότα τδν μετά τοΰ Σαούλ, κα\ αύτδν τδν βασιλέα εις τδν

περ'ιτοΰ παντδς κίνδυνον καθεστώτα, τέως θεατής έβού-

λετο γενέσθαι, καϊ άπήει ίδεϊν τδ καινδν κα\ παράδοξον,

8τι ε!; άνθρωπος τοσούτων μυριάδων κατεξανίστατο. Άλλ'

οί άδελφο\ τοΰ φρονήματος α•Ιιτο\) ούκ ένεγκόντες τήν

άνδ^είαν, είς ©Οόνον διηγέρθησαν, και φασι πρδς αυτόν

Αι ουδέν ίτερον έΛι\ΛνΟας, ί) ίνα τύν χύΧεμον ϊδζΐς;

Ουδέ γάρ διά τήν έπίσκεψιν τήν ήμετέραν παραγέγονας.

Άλλ' δρα τούτου τήν σύνεσιν καϊ τήν πολλήν έπιείκειαν.

Ουδέν προπετές πρδς αυτούς φθέγγεται, ουδέν τραχύ,

άλλα καταστέλλων αυτών τήν φλόγα, καϊ τδν φθόνον

καταπραΰνων, φησίν • Ονχϊρ'ήμάέστι; Μή γάρ όπλα

με είδετε μεταχειριζόμενον , μή γάρ παραταττόμενον

έθεάσασθε; Απλώς ίδεϊν έβουλήθην, κα\ πυθέσθαι πό

θεν τούτω τής τοσαύτης μανίας ή υπερβολή. 7Υς- γάρ

έστιν ό άΛΛόφνΛος, ό όνειδΐζων χαράταξιν θεοΰ

ζώντος; Είτα άκούων κάκείνου τήν πολλήν μεγαλοόίη-

μοσύνην, και τών μετά τοΰ Σαούλ άφιγμένων τήν άφα-

τον δειλίαν, φησί• Τι ίστα* τω άνΟρώχω ιψ τ-ούτον τϊ\ν

* Αΐίί παραγαγόντες.

■χεραΛήνέχτέμνοντι; Καϊ πολλήν τής ψυχής τήν ανδρεία»

έδείκνυ διά τών ρ'ημάτων πάντας είς έκπληξιν άγαγών.

ϊαϋτα γνούς 4 Σαούλ μεταπέμπεται τδν νέον τδν τής

ποιμαντικής πλέον εϊδότα ουδέν, και ίδών αΰτοΰ τήν

ήλικίαν έξευτέλισεν. Είτα μαθών παρ' αύτοΰ, δπωςτοίς

άρκτοις έκέχρητο, ήνίκα έπήεσαν τοις ποιμνίοις ■ ήναγ-

κάσθη γάρ ταΰτα διηγήσασθαι δ θαυμάσιος ούτος, ού

κενοδοξήσαι βουλόμενος , άλλ' είς ανάγκην καταστάς ,

ώστε έκείνω θάρσος ένθείναι, και μή πρδς τήν εύτέλειαν

τοΰ φαινομένου ίδεϊν, άλλα πρδς τήν πίστιν τήν ένδοθεν

κρυπτομένην, κα\ τήν συμμαχίαν τήν άνωθεν, δι" ήν 4

νέος τών ανδρών ήν ισχυρότερος, κα\ 4 άοπλος τώνώπλι-

σμένων, κα\ 4 ποιμήν τών στρατιωτών • είτα ίδών αύτοΰ

τδ παράστημα τής γνώμης* 4 βασιλεύς, τά οικεία δπλα

ένδύειν αύτδν έβούλετο' δ δέ ταΰτα περιθέμενος ουδέ

ένεγκεϊν αυτά ϊσχυσε. Τοΰτο δέ έγίνετο, ίνα γυμνή δει-

χθή ή τοΰ θεοΰ δύναμις, ή δι' α^τΛ ενεργούσα, κα\ μή

τοϊς δπλοις λογίσωνται τά γινόμενα. Επειδή γάρ μετά

τδ ένδύσασθαι ταΰτα έχώλευεν, άπέθετο τά όπλα, καϊ

τήν κάδον τήν ποιμαντικήν λαβών κα\ τάς βώλους, οϋτως

έπ\ τδν σάρκινον εκείνον πύργον έξήει. Άλλ' δρα πάλιν

κα\ τδν άλλόφυλον πρδς τδ ευτελές τής ηλικίας δρώντα,

κα\ εντεύθεν έξευτελίζοντα τδν [471 ] δίκαιον, κα\καθάπερ

παιδιού ευτελούς κατεξανιστάμενον διά τών ρ'ημάτων.

Επειδή γάρ εΐδεν αύτδν μετά τής κάδου τής ποιμαντι

κής « έπ' αύτδν όρμήσαντα, χα\ τάς βώλους μόνας έπι-

φερόμενον, μονονουχί πρδς αύτδν έλεγεν • Ένόμισας σΰ

πάλιν προβάτοις έφεστάναι, κα\ κύνας τινάς έκδιώκειν,

ν.α\ διά τοΰτο καΟάπερ κύνα τινά έλαύνων, ούτω μετά

τών οργάνων εκείνων έπ\ τήν πρδς έμέ μάχην ώρμησας ;

άρτι σε ή πεϊρα διδάξει, ώς ού πρδς τδν τυχόντα σοι 6

πόλεμος. Κα\ πολλί) τ?] μεγαλοδρ>,μοσύνη χρησάμενος

έσπευδε κα\ ήπείγετο, κα\ τήν παντευχίαν έκίνει, κα\

τά δπλα έξέτεινεν. Άλλ' δ μέν τή δυνάμει τών δπλων

πεποιθώς ή-^τετο τής μάχης- 4 δέ, τή πίστει χαϊ τϊ|

άνωθεν συμμαχία συμφράξας εαυτόν. Καϊ πρότερον διά

τών βημάτων τοΰ αλλοφύλου τδ φρύαγμα κατενεγκών,

και ειπών πρδς αυτόν • Σύ μέν ίρχη προς με έν δπλω

κα\ δόρατι, κα\ τή οικεία ίσχύϊ νομίζεις περιγενέ^θαι ■

έγώ δέ έν δνόματι Κυρίου τοΰ θεοΰ. Και ταύτα ειπών,

κα\ άνελόμενος έκ τής κάδου τής ποιμενικής μίαν βώλον,

καθάπερ δντως κύνα τινά μέλλων άπελαύνειν έπιόντα τη

ποίμνη, ούτω τή σφενδόνη έξακοντίσας , παραχρήμα

κατά τοΰ μετώπου πλήξας τδν άλλόφυλον κατήνεγχε,

και σ-εύσας κα\ αφελών αύτοΰ τδ ξίφος, δι' εκείνου τήν

κεφαλήν άποτεμών, οϋτως ήνεγκε τώ βασιλεϊ, κα\ τέλος

τώ πολέμιο δίδωκε. Κα'ι δι' εκείνου κα\ 4 βασιλεύς τήν

σωτηρίαν εύρατο, καϊ πας ό τούτου στρατός άνέπνευσε.

Κα\ ήν ίδεϊν θαυμαστά και παράδοξα πράγματα, τδν

ώπλισμένον ύπδ τοΰ άοπλου κατενηνεγμένον, κα\ τόν τά

πολεμικά έμπειρον ύπό τοΰ τής ποιμενικής πλέον είδότος

μηδέν πίπτοντα. Τίνος ένεκεν, χαϊ διά τί ; "Οτι δ μέν

τήν άνωθεν εΤχε συμμαχίαν συνεφαπτομένην αύτψ, ό δέ

ταύτης έρημος ων ύπδ ταϊς τούτου χερσίν έγίνετο. Άλλ'

δρα λοιπόν ενταύθα τό πάθος τού φθόνου δσην είργάσατο

τήν άτοπίαν. Επειδή γάρ είδεν ό βασιλεύς ευφημίας

πολλής άπολαύσαντα τόν δίκαιον τούτον, κα\ τάς χορευού-

σας κραζούσας • Έν'ιχιχσε ΣαονΛ έν χιΛιάσι, χαϊ Λανΐδ

έν μνριάσιν, ούκ ένεγκών πράως τά παρ' αυτών (Ιηθέντα

( καίτοι κατά τδν τοΰ δικαίου λόγον αύτώ μάλλον έχαρί-

σαντο, ή τώ Δαυίδ ), ηττηθείς ύπό τοΰ φθόνου τδν εύερ-

1> Παράστημα τή; γνώμης, αηίιιιϊ βάηάαηι. ΙΙαράστη-

μα νοχ ε«1 ηοη ίΐ» ΓΓί•ηυβιιιί8υ8υ8ςϋ» ϊί^ιιϋαΐ ιοίκσ αιιί-

Ηΐί,δίνο ίοιίδίαηΐίαιη, χου εΐίίΐη ανάίκ.ΐαηι.

Γ• Ττ,; κάδου ιή; ποιμαντικής. 1 Ιΐο^. 17.40, ναο»ΙυΓ χαδίον

ποιμαντικόν, ραίΐοηι'ίί ραα. Βώλον;, ΙαρΜα,\ο\ ίιιβυίοιικ.
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ηΐηηι, ει ροΐανίΐ ρυεπιηι. Ιη ίηνίΐβ νί;ιηι ρι-χΐιυίι, οι

ροι-ρίοχχ ιηβηΐί ηοΠϋηκμιο &)1ιιΐΪ5$ρβιη Ικιΐιοιιΐί, 5ΐΐ3πι ,

Ιί1>οι-:ιΙίΐ3ΐεηι οχΐιίυιι'ΐ, Μπιιιΐ ε.ιιη οοιΐ5θΐ3ΐ)5, οι ρυβη

ουπιιιι :ι^ι•ιΐδ. ίϊίο ηιιαικίοευιιιη,υε νοίοεπί Οοιίί , Ιίεεί

ϊιι ίοΐίΐϋιΐίιιο ΒΪιηιΐδ, εΐ ίη βχίΓοιηίδ αΓΠίοΐίοιιίουδ, ιιιιΐ-

ίαιιΐφίο δροηι δ,-ιΐιιΐίϊ 1ι;ι1)03ΐιηΐ5, ηιιΐΐο 3ΐίο ορυ5 Ιια-

Ιιοοίιιιιιβ, (Ιίνίηο αιιχίϋο ηο1>ϊδ υηιηία ίυρρεϋίΐαηΐε.

Ναιιι 5Ϊ ο]υ8 Ιιβηβνο'βηΙ'βηι ηοΐιίϋ οοηοίΐίβνεπιηυδ, ιιιιΐ-

Ιυβ ικιΐιίβ ρΓχνα1(4>ίΙ, εοι! ιιοϊ δυρεποι-08 οιηηίυυβ

επηιυδ. 20. Εΐβται ΰαι$ ειιιη ραιτο, ίηςυίΐ, εΙ ετενίΐ,

ει Ιΐίώίΐανίί ί» ιοίϊΐαάϊηε. 8ίο ουηηάο απιίευηι ει 1»β-

ηενοΐυπι Ιι»Ι>ειηυ$ ϋουπι, εΙίηηΊδί ίη ύοδΟΓίο Γιιοιίιιιιΐ5,

ιηιιΐΐο δοευποΓβδ νίνβηηΐδ, ΐ|ϋ.ιιη ϋ (]ΐιί ίη είνίΐαΐίΐηκ

νοΓ5:ιηΐυΓ. Μαχϊιηα ειιϊιη 5εειΐΓΪ(α$ ει ίηοχριίξηβοίΐίδ

ιιιιιι υβ 081 αυχίΐίυιη ι!ί\ ίιιιιιιι. Ει υΐ (1Ϊ3035, ο,ηοπιοάΌ

•μη ίη ϋοΙιίικΙ'ΐιΊΙιιΐΒ αξίΙ, δεοιιποι- 8ΪΙ, εΙ ροΐεηΓιΟΓ ϋδ

φιί ίη ιηεϋίίβ οίν'ιΐηιίΐιιι* γοκαηΐυΓ, ίιιμοιιΐί Ικιιιιίιιπιιι

ρΓΧδίάΊο ΓγοΙ'ι, νίϋοαπιιΐδ ςυοπιούο Οανϊ(1 ι1 ο Ιοεο ίη

Ιυευηι ΐΓΒΠδίβηδ, εΙ ηιιβδί ειταιίευδ Υ3£3η8, ηιαηιι βυ-

ρεπια ιιιιιιιίΐιΐϋ Γιιεί'ίΐ : 8αϋΙ αυΐεηι <•ιιιιι ο,•.* 1 ίη ιιιεϋϋβ

είνίΐ3ΐίΙ)ΐΐ5, ει ι.ιηΐιιιη βοευηι ϋοοοΓοί οχοιχίΐυηι , 83-

Ιβΐΐίιββ ηαΐίοηβ ει ηπιιίςεΓοε, ηυοίίιΐίε Ιίιιιοΐκιΐ εΙ Ιι ο -

ηιε!)3ΐ ίιιίιιιίοοΓίιιιι ίιι$ίι1ία$ (1. Περ. 17). Ει ίΙΙβ

(μιίιίοιη, ηηί 8οΙιΐ5 0Γ31, ιιιιΙΙιιιικμιο ηΐίιιηι εβοιιηι Ιιη-

1>οΙαΐ, ιιοιι ίιΐ(1ίςε1)3ΐ Ιιυιηαιιο ρπυδ'κί'ο : Ιιίε νβπ> <1Ϊ3-

(ΙβιηαΙβ ΐΐοΊπιίΙοδ, ΟΙ ρΐ)ΓριΐΓ3 ίικίυΐιΐδ, ίίΐίιικ βυχίΐίο ϊη-

«]ί££ΐ>3ΐ, εΙ τβζΐ οριΐ5 6Γ3ΐρπ5ΐυΓί$ ορει-3, ει (Ιίαϋβιηβΐβ

ιοιίίιηίΐυ ρηναΐϊ τϊπ 3(1'υπ)εηΐιιιη ι>οοο$83πιιιη βτβΐ.

3. ΝίΙιίί ροΐεηΐίκι (Ο ηιι'ι Ι)ι•Ί αιιχίϋο νιιιηίΐιΐί αϊ. —

δεά" δι νιι1ΐϊ8 , 3ΐί(]ΐι:ιιιΐο δΐιριτ'ιιβ βετϊειη 1ιιι]ιι$ βει1-

ιηοιιίδ ρεοηιαδ, υΐ οηιηϊ ηβε ΙιίδίΟΓΪα ίη ιηοάίυιη ρι•ο-

«Ιυείί, (Ιϊδοαιηυβ ηίϋίΐ ΓοΝίυ.3 βδδο νΪΓΟ ηιιιηίΐο δΐιρβηια

8Γ31Ϊ3, οΐ ηϋιίΐ ίηΠπηίυ$ οο φιί η;ιε ρπναΐυδ εδί,

βΐίαηιβί ίιιηυιηεπδ οίιχυηκίβιυι- οχβΓοίΓιοϋδ. ΙβίΙυΓ

1);ινίιΙ ίΙΙβ οιιιιι αιΙΙιυο βϋοΐεδεειίδ 00 ίιηηιαΐιΐΓ3ΐη ,τία-

Ιοιη ίη ρβιοπια ϋοπιο νεκαΓκΙΟΓ, ηυοηίβηι Ιεπιρυβ 3ΐί-

(|ΐι;ιηι1ο οχροδεε1)3ΐ υΐ οΙπγϊογ ε]ιΐ5 Γιοη:ΐ τϊγΙιιβ , 3(1-

ηιοη'.Ιυδ 3 ρβίΓβ αϊ ΓιαίΓεβ δΐιοδίηνίδβΓεΙ, οοίβηιρεΓ*-

VII, 01 [11Ι8ΜΙ8 ΟδΙ 3(1 0115. [Ό 1 1(1 0ΙΙΙ11 3(1 ίΙΙοδ νΟΙιίίίίΙ

ίιινίχ'ΐκΐί ςΓ3ΐί3, οοί νίϋίΐ ίιΐδίΓυοίοηι ηι ίοηι οοιιΙγλ

3ΐίειιίςοιΐ3ΐη 6οΙί3ΐ1ι, οΐ οιηιιβιη ροριιίοιη ]υχί3 83ά-

Ιειη Γοπηίιΐίιιε ρεΐ'ειιΙ»ιιιιι, Γο^ειηηυβ ίρδίιιη ίη ίιιπιιιιο

εοπδΐίΐυΐυιιι ρετίοαίο , Ιυηε δρεειβίΟΓ νοίυίΐ οδβε, ει

;ιΙιϋι ηι νίϋεΓβΙ ιιονηιιι οΐ γλι ιιιιι 8ρεεΐ3ευ1υηι , (]ΐκκ1

ιιιιιι•. Ιιοιιιο αιΙνεΐ'Βΐΐδ Ιοί ηιϋίίιι εε ΟΓί^οΓεί. Υιτιιιη

Γγ31γ68 εριβ ιιοιι ΓΐΊΊΊΐΐΐ'Λ ΐιιπι :ι!ιο8 ΓοΓίίίικΙίιιίδ δρίπ-

1118 , ρΓθνθ03ΐί 511111 III ίΐΙΥΪιΙίπηΐ , εΐ (Ιί(ΊΙΙ)Ι 3(1 ΙΜ1ΙΙ1 :

Λ'()ΐι αϋα ιΐβ αιιιια νεηίϋϊ, φιιαιι η ι ΙιυΙΙιηη ν'ιάοτα (1 . Βερ.

17. 28) ? Νοη βηίιη νοηίδΐί ηοϊΐπ εαιιββ, οι ιιοδ ίηνί-

&εΓ08. Αι ία νιϋβ 1ιΐι]οδ ρηκίειιΐίαιη ει ηιαηδοείικίϊ-

ιιοηι. ΝϋιίΙ Ιειηει•απιιιη , ιιοηιιβ Βδροηιπι είδ Ιοφιϊίπι• :

βοά" Γερπηιεηδ εοπιηι (Ιβηιηιβηι , ει ϋοηιιΐοοιίδ ίιινί-

ιΙ»»ηι , ίιιψιίΐ : Νιιηιψιίά νετοιιιη ε»1 (Ιίιίά. ν. 29)?

ΝιιιιιηιιϊιΙ, ίηπυίΐ, ν'κΐίδΐίδ ιηο :ιπιι:ι :ιπί|ιογο? ιιιιιη-

ςιιίιΐ νίόίίΐίδ ιηο οηΐίηαη ευιη εχίεπβ ίιι βείο ? Τβη-

ΐυιιι νίϋβΓβ νοίυί , βΐ ιπΙογγο^λγο ιιικίο ΙιιΓιο Ι3η(υιη

ίιΐ83ηί.τ. βιιΐί «ηί))ΐ ειΐ αΐίειιϊ^εηα ϊ$!ε, ψιΊ εχρτοοται

εχεταΐατη ϋε'ι νηεηΐΗ (11>ίά. ν. 20) ? ΡοδΙεβ οιιιιι βυ-

«5ίΓεΙ ί!1ίιΐ8 1)Ιαδρ1)οηιί»5 οι 3ΓΓ0β3ηΐί»ιη , οι γϊϋβΓβΙ

ΐΓερίιΙηιίοηεηι εοΓϋΐη ο,ϋί οαπι 83ϋΙ εΓβιιΐ , ίιιπηίι :

Οοίιΐ επί νίΓο , ηυϊ ϊΐΐίιΐδ οβρηι εχ8βουεηΐ? Κι ηι;ι-

^'πιιιιι αηίηιϊ ι οΙιιιγ ηίδ νειυίδ οδίειιάουαΐ , οηιιιεδ ίιι

3ΐΙηιίΓ»ιίοηοιιι 3(1ιΙιιεοη8. Ηχο ιιΐ οοςηονίΐ δαάΙ, ιιιίι-

Ιίΐ «ο" ]υνοηβιη , ςπί ρι•α:Ιοι• ρ»$ΐοΓίι'αιη 3Γΐεηι δοίιΐιηΐ

ιΓιΙιιΙ : ει οι νίάίΐ ε^οδ χΟΙειη, νίΐίρεικίίι οοηι. ΟοίηοΌ

οιιιιι (Ιίιϋείδδοί οχ οο , (μιοιικχΙο οοιη υΓδίβ ο^ίδδοί ςιιί

Βπ'δοδ 5003 ίην:ΐ5(Μ':ιιιΐ : εοηοίηβ οηϊιη ΓυίΐβιΙιιιίπιυίΙίδ

ίΙΙο υϊγ Ιι;ι•ι•. Π3ΓΓ3Γ6, ιιοίοιιδ Ιιίηο νηικιιη ςΙοπ3ΐΐι :ιιι-

ευραη , κ<•«1 ίη ιιοοοδδίΐαΐβ οοιίδΐίΐοΐυδ, ει ίιι ίϋί :ιιιί-

ιιιιιηι ηαΊΙοΓεί, οι ηε 8ρεεΐ3Γεΐ αϋ νίΐιίαιοιη ε]υδ ηιιειη

νίιΐοΐι.ιΐ, 80(1 ;κ1 Ιίιίοιη π,ικο ίηΐΓίηδεευδ Ι3ΐε1)»1, Μΐροΐ'-

ηιιιηΐ]ΐιε βυχίΐίυηι ιμιο αϋοΐοβεεηδ ίηεπηίδ νίπβ ηπη:ι•

ΙΪ3 οι ραδίοΓ ηιϊΐίΐίϋοδ Γοπϊογ οπΗ : ογ^ο υοί ιβχ ν'κΐίΐ

ηηίιιιί ε]ιΐ5 ίίϋιιείηιη, 8ΐιί8 ίΙΙιιιη ηπιιίί ϊιιιΙιιογο νοίο-

1)31 ; ϊικίηΐυδ 3ΐικ:ιη ο:ι Γειτβ ηοη ροΐιιίι. Ποε ηιιίοιι:

Γ.ιοΙιπιι 651 , ιιΐ νίΓΐυβ Οοί, ςυχ ρεγ ευιη οροπιΙιιιΐιΐΓ,

ηΐ3ηίΓθδΐ3 ιτιοηδίΓαΓΟΙΟΓ , οι ηοη ηπιιίκ ςιιχ ΠβΙιηιιΙ

αϋδΟΐ-ίυείΌΐιΙιΐΓ. Ν.ιηι ιριοηΊίΐιη ίικίιιΐιΐδ ίΙΙίδ ;,Ί;ιν;ιΙιιι -

Ιυτ, οι ηιίηοδ εχροιϋΐιΐδ οπι Ι, (Ιοροδίιίΐ ;πίικι , ει :ιε-

εορΐ3 ροι•;ι ρ;ΐ8ΐ(.ηι1ί οΐ δϋίεΐκΐδ, εοηΙι-3 οιιπιοβιιι ϊϋηην

ΙΙΙΠΊΙΙΙ 08Γ088Ι18 081. 8οϋ νίιΐο ίίοιιιιιι 3ΐίοιιί^οη»:ιι 3(1

τίϋιηίοιη Χ131Ϊ3 δροείαιιίεηι , οΐ οϋ Ιιοο νίΐίρεηίΐοηίοηι

]|Ι8111Ι1! ϋ 1(1111, 01 00331 0(11111 '3 ρικ-πιιιι ΙιιιιιιίΙοιιι νοι 1ιϊ>

ίιΐδΐΐΓ§οιιΙοιη. Ναηι ροϋΐηααιη νϊϋϊι οοηι ιιιιιι ρ33ΐοηι1ί

ρθΓ3 οοπίιη 30 εοιιίεικίειιίοιη , ει Ιηρίϋεδ βοΐιιηι 3<Τε-

Γειιίειιι, ίη Ιιοηο Γεπηο ιηοιίιιιη ευιη 3ΐΙο(]ΐιυΐιΐδ εβί :

Ροΐ38ΐί Ιο ίιιΙΙιηε αρικ! ονοδ 0830 , ει οηιιοδ ηιιοδίΐιιιιι

ρβΓδοηιιΐ ? οΐ ίΐ;ι 3ί!νθΓ8ΐιιη ιιιο, ιρκίδί εοηΐΓ* οαηοιιι

ΐηβίΓυιηοηΐίδ ίΙΙίβ ίηδίΓοειοδ, ίη ρυ^ηβηι νεηίδΓι ? β(α-

ιϊ ίιι οχροποηΐί;) (Ιίδοοδ ηοη Ιίϋί οιιιιι Ιιοηιίηε νιιΙ^ιπϊ

ΙίοΙΙιιιιι οδδο. Ει ιΐδΐΐδ ιη3§ηο λόγΙιοπιιιι Γ3δ1ιι , ρΓορο-

ΓαΙιηΐ, 3ΓΠ)3ΐιΐΓαηιηυε 8ΐι;ιιη οηιηεηι ιηονεο3ΐ, ;κ: :ιγπιλ

εχδοΐ'οΐΐίΐΐ. ΕΙ ίρ58 (ριίιΙι.Μΐι ίιπικιιιιιιι νίΐΊυιε ΙίιΙοιίδ,

ριιμικιιη ίηίνίΐ : Ι):ι\ ίιΙ 3ΐιΙοιη ΙίιΙο , δυρεηιοηιιο ρηι•-

δκΐίο ηιυηίΐυδ. Ει ρήοδ νεί'ϋίδ βΐίειιίςεηχ είαιίοηοιιι

εΙ δοροΓοίΙίυιη (Ιεουιίειίδ , ιιΐ ϋϊχίΐ αά ειιηι : Ι ιι νοηί$

ίιΙ ιηο ίη απιιίδ οι Ιϊηεβα, ει πια νίπιιΐο νίοΐιιπιιη ΐι.>

ραΐ33, 0(5ο 3ΐιΐο!ΐι ίη ιιοηιίηε ϋοηιίιιί Ποί : ίιι Ιιχε, ίη-

(]11»ΐη , (ΗχίΙ, δΙΙΙΙίρΙΟ ΟΧ ρθΓ3 ρ33ΐΟΓ3ΐί δΊΓίΟΟ , ((Ι138Ϊ

Γ8\ογ3 ε:ιιιεΐ!ΐ 3ΐί(|ΐιεηι ζΓομοιιι ίιινιιϋοιιίοιιι ηΐιηείϋ-

πίδ , Γυηίη ]»ου1;ιΙυδ ββΐ, 5!3ΐίιηο.υε ίη ΓγοπΙο ροΓειίδ-

8ΐιιιι 3ΐίεηίςοιΐ3ηι ϋο]οοίΙ : εΐ ΓεδίίηαηίοΓ ειΙκοΐο ΊΙΙίυδ

βίικϋΐ) ειιριιΐ ο]ιΐ8 ηηιριιΐ3νίΙ , εΙ Γοςί αιΐιιϋΐ, Πιιειιιο,ιιο

ΙκΊΙο ίιτιροδίιίΐ. Λ(ΐ]ΐ:ο ίίΐιιι•. οροί" ι ει γοχ εβίιιίοιιι ίιι-

ΥΟΙΙΪΙ , 01 011111*13 ΪΙΙίΐΙδ εΧΟΓθίΐ08 Γβί>ρίΓ3νίΙ. νίίΙίδδΟδ

ΙΙΙΙΙ:: Ϊΐ10ρίΐ13ΐ3δ ΟίΙπίΪΓβΙΊΙοδίμΐΟ 1Ό8 , 3ΓΠΐ:ιΙιιιιι ηΙ>

ϊηοπηί (1ο]οοΙιιιη, ι•είιμκ; ιιιίΙίΟΓίδ ρεί'ίΐιιιιι ηΐι οο ρηι-

5ΐΓ;ιΐιιιη , ςηί ρι.οΐιτ ρ33ΐηΓ3ΐειη ογΙοιιι ιιίίιίΐ δοίευηΐ.

ΟιιηΓβ, οΐ οΐ) ηιιαιη ε:ιιΐ3:ιιιι? Οιιίβ Ιιίε (μιίιίειιι Ιι.ι-

Ι'ΐιίι ΜΐρΐΊ'ΐκιηι ι;ΐ';ιΐί:ιιιι 3ε 3ΐΙ]υν»ηΐειιι : ίϋβ ηυΐοηι

03 031-0113, ΪΙΙ ΙΐΙΐ'ΐΙ3 Π13ΙΙΙΙ3 νείΐίΐ. .1:1111 νί(1θ ΙΐΙΟ , (μΚΙΙιΙ

ηΐι^ιιι-ιΐπ οροηΐυδ 8ίΙ ίηνίϋίχ ιηοΓίιιιβ. ΡοδΚμιαιιι ειιϊιη

γοχ νίιΐίΐ ]ιΐ8ΐικιι Ιιυιιε (31113 ς1θΓΪ3 εοΙε1)Γ3ΓΪ, εΙ Ιη-

ριΐ(1ί3ΐι103 οΙ:ιιιι:ιπ; : ϊ'ίι ίί 5αή/ ι'ιι ιιιΗΙίΰια, ϋαν'ιά αιι-

ιοιι ίη άεεειη ηιΗΙίοιι$ (1. ΙΙεα. 18. 7) : ηοη Γογοιιϊ

;0(μΐ0 31111110 ιμΐΧ (1θ 1)00 ΐΙίθθΙ)3ΙΐΙΟΓ ((]ϋ3ΠΐνΪ3 500(111-

(Ιιιιιι Γ3ΐίοηειη ]ιΐ5ΐ3ΐη βί ιιΐΒζίδ ΙπυιιοΓαιιΐ φιηιιι Π.ι-

νϊά") , ν'ιοΐυΒ ίηνΐάί;» Ι^οηοΓίοΐοΓί ηωΐυηι ιοροικϋΐ ; εν



427 8. Μ)ΑΝΝ18 ΟΗΒΥδΟδΤΟΜΙ ΑΙΚ'.ΙΙΙί'Ρ. ϋϋΝ^ΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4ί8

φιεω οροιίουαΐ υΐ 5ΐ)1ν:ιΙοιχ•ιιι οι οειιεΓαεΙΟΓειη ίίβηο-

800Γ8, 611Γίΐίΐΐΐ6ΓθθΟΓβίΙΟ*Γθ1)»1. Οΐη^εηΙεηΊ ίη53ηί:ιηι !

ο δΐιιροπδ ιιΐ3£ΐιίΐιι<Ηιιοιιι ! Ευηι φΐϊ νίί:ιηι δίυί δΟΓ-

\8ΐ\ιΐ , ει οιηιιειη δυιιιιι εχβΐΌΪΙιιπι αϊ) αΐίβιιϊ^βιιχ Οο-

Ιίαΐΐι ΓυιΟΓβ Ιί1)βΓ»νβΓαΐ, ιιΐ ΙιοδΙεπι $υ.5ρεοΐυιη Ιουιήι,

61 ϊιιιπιοπιογ ίιΐΜκ-ίίΐ'ϋ , αϊ) αίΤοεΙϊοηε νίηοε1)3ΐιΐΓ

ίειΐ πιεηΐβ 8(13 οΙικίιοΙιπιΙπν α» ίηνΜί.ι , ρεηικίε :ιΐ-

.|υβ α!> εϋήεΐαίε αικιϋαηι , υβιιείαοΐΟΓοηι αϊ ΙιοδΙεπι

5ρεαΐα1)3ΐ.

4. ΙηνΊά'κΒ ιηοιΰιΐΒ άβκτ'ώχίητ. Μοταϋ$ εχΐιοτίαΐϊο αά

(ιιι/ίίΊΐίΙιηη ίηνϊάίαηι. ϋχηιοη ΙιοιηϊηΊ αώ}α:ΐη$. — Ιΐα

ειιίιιι βε ΙιιιΙιΟΓβ 8θΙβΐ Ιιιφι* αίΓβοΐϊοπΊ» ηιαίίΐία : ρπ-

πηιιη οοιτιιιιιρίΐ ειιηι α φιο ςοιεί'ηΐιΐΓ, Κι ςυειηαιίηιο-

ιΐιιηι νεπηίδ ςιιί 3 ϋςηο ρι-ικΙιιοϊΐιΐΓ , Ιίςιιιιηι ρπηιο

εοιίδΐιηιίΐ : ί(α ει ίηνίιΐίβ ϊΐίαιη ρπηιο αιιϊηιαηι οοι-

πιηιρϊΐ 3 ιμιο ιιηΐ» εδί , ει εί ευί ίηνίϋεΐυΓ ρΐίΐιιε (Ιί-

ν('ΐ•5.ι (|ΐι:ιηι νιιΐι αίΓει-ι. Νβ ίβίΙιΐΓ τεβρίοε 3(1 ρπηοίρίυηι

εοΓυιη αυίυυδ ίηνίά'εΐιΐΓ , κοιΐ ;κΙ Οηεπι Γεβρίοε , εί

αΐΐοηιΐο, φιϊβ ιηηΐίιία ίηνίάΌηΐίυηι , εοβ φιίΐιιΐί ίηνκίοΐ

«ΙαποΓοδ εΓΠοίΙ. Ναηι ϋ φιϋηΐδ ϊηνΐΊεΙϋΓ 5πυ5ίιΙί:ι-

γϊιιιιι Ιι:ι1>ειι( Οοί αυχίϋιιηι , ε( §Γ3ΐί3 ΓιίιπιιΙιιγ : <] η ί

αιιίειη ίηνίϋεΐ , ^ιαΐία δροΐίαΐοτ, ει Γαείΐε νίιιπίιιι- α Ι)

οπιηΊΙιιιβ : ει αηΐεα 3 8ΐιίδ 3ΐΓεοΓιΙ>υδ, ςιιαπι .ι5 εχΙβΓ-

ηίϋ Ιιο8ΐί1)ΐΐ8 ϊηΓεβίαΐυδ, φιβδί εοη$υιηίΐιΐΓ , ιΊ (]υ3$ϊ

οεειι11Ϊ8 ηΐ3Χί1ΙΪ5 ι)βνθΓ3ΐιΐΓ . εί α1)5ΐιιιιρ(υ.5, ιιΙ ίΐ3 (Π

ότη , ϋΐι1)ΐιιΐΊ•^ίΐιιι•. Ου:π (ΐιιιι ιιο1)Ϊ8 εοπιρεΓίιι βϊηΐ,

ο1)5εοΓθ, Γυ§ί:ιηιιΐ8 ηιοιΊιί ηιφίδ ιΐηιηιιιπη, ει Ιοιίδ νίιϊ-

Ιηικ :ιυ:ιιιίιικι1)ϋ5 ηοδίπδ εΐίπιίιιεηιιΐδ. ΡοΓπϊοϊοδϊδϊϊιηα

ειιίιιι εδί οιηιιίυιη αΠεείίοηυιιι , ηοδίηηια,ιιε δαίιιίειη

ευΓΓίιηιρϊΐ, υΐροίε <1ί;ιΙ>οΙι ίηνεηίππι. ΡΓοριεΓ03 εί 53-

ρ'ιβηδ φιίϋαηΐ (1ίεε1)3ΐ : Ιην'ιάία ααίειιι (ΓιιώιιΙί ιηυη

ϊηίπιιιίί μ ην,ηάαηι (8αρ. 2. 24). Οιιίιΐ εδί , Ιιιν'κΙία

άίαΰυΐϊ ηιοη ϊηΙτανΗ ίπ ιηιιηάιιιη ? Ναηι ροδίςιιαηι ιηβΐΛ

Ιι:εε 1>Γ5ΐί:ι ρπιηιιηι ηυηιίΐιειη νίιΐίΐ ίηιηιοιοΐεηι , ρεΓ

βίαιη ιιι:ιΙί[;!ΐίΐ:<ΐ(•ιιι 3(1 ΐΓαηδξΓοδδίοηοιη πι:ι;ιι]:ιΙί ίη-

ιΐιιχίι , ρεΓ ίρκιιιι ΓεείΙ ιιΐ ιηοιίΐ ΠεΓεί ο!)ηοχϊιι$. Ιηνϊ-

ϋϊα ί^ίΐιΐΓ άοοορίίοηβηι οροπιία ε$(, (ΙοοερΙίο ίιιοΐιε-

ι1ϊ('ΐιΐί:ιιιι , ίιιοΙιεϋΊβηΐία ηιΟΓίεηι. ΙΊ•ιιρΐ<•π:;ι ϋΐείΐ :

ϊην'ιάία ααΐοη ιΐίιώυΐί ηιοη ΐηΐταβΐί ίη ηιιιηάηιιι. ΥίιΙίδΐί

<]υαιι(ιιηι αΙΓυοίίοιιί» 1ιυ]υ$ ΐΐαηιηαηι ? Ειηιηοπαΐϊΐαΐβ

ΙιοιιοΓαΙυηι ηκιΠπΙοιη Γεοίΐ. Υοηπιι ϊηίιιΓιειιβ ΐ|ιιίιΙι•ιιι

ΙΙΟ&1ΓΧ 53ΐυΐί$, 8113 ίΐΐν'κίκΐ, III ρπιιΐΐΐϋ Ιιοιικι, ιριί

ίιηηιθΓΐ3ΐΪ8 εΓ3( , 3(1 πιοΓίεηι εοηιΙειιιηβΓίΊιΐΓ είΓεοΐι :

ιηϊ8επεοΓ8 βυΐεπι 8θ1Πΰίΐιι$(]υε ρΓΟ ιιοΙ>Ϊ8 Οοιιιίηυβ,

ρεΓ ιηοτίεηι βυαιη ίΐεΓυιη ϊιηιηοΓίαΙϊΐαίειη ηοΙ)ϊ$ Ιαι-

ΚΐΙιΐί ε$1. ΙΙιιιΙι• εί ιιι;ι]οΓ3 ιρι:ιιιι 3η)Ϊ8Ϊπΐ(ΐ8 ϊιινεηϊπιυδ.

ΓαιαιΓιβο ε]εεϊ( ϊΐ Ιο , Ιιϊε ίη ε.-εΐυηι ίικίπχ'κ : ίΙΙε ιηοΗβ

ι•οικΙ(!ΐιιιι;ιιί ΐιο» πιπινίΐ, Ιιίε ίηιηιΟΓίαΙίΙ.Ίΐεπι ηο1)Ϊ3

Ι.ΐΓ!5ΐΐ!ΐ5 05ΐ : ίΙΙε ρ3ΐ'3(1ί$ΐ(ΙεΙίείϊ8 ρπνανίι, ΙιΙοΓεβηυιη

εηρ.1θΓυηι ιιο1)Ί8 ρΓ^ρβΓβνϊΐ. Υίιΐίβΐί Βοίειίοηι Οοπιίηί

ΐηί 83ρίεη(ί:ιιΐ) ? ει (ριοηιοιίο εη ψκε ρεΓ ίηνϊίΠαιη

ιΐίηϋοϋ εοηίΓη 5.ι1ιι(οπι ηο$ΐΓ3ΐη Γαεΐ3 δίπιΐ, ίη 03ριιΙ

ϋΐίυβ εοηνεηϊΐ ? Νοη ειιίπι βοΐυπι ηη$ ιηα]οΓΪΙ)υ5 ϋί-

(5Μ.Ίΐιΐ8 ι•8ΐ, 8ει1 ει ίΙΙιιηι ϊρβϋΐιι ηοΐιίβ $υ1)]εεϊι (1ίεεη$,

Εοα ά(άί ΐ'οίι/5 ροΐαΐαΐεηι αιΐι-αηάί ιηρετ ίβΓρεηία «Ι

$οοτρϊοηε$ {ί,ιιε. 10. 19). ΡΓοίηιΙβΙιχε οιηπία εοςίοη-

16$ , εί ίηνί(ΙΪ3ηι εχ .Ίΐιίιη:ι1>ιΐ8 ηθ8ΐΓΪ8 είΓυςειπαδ , εί

βίικίεηπιυδ πι (Ιίνϊηαιη ηοϋίβ Ιιεηενοΐεηΐίαπι εοηείΐίε-

ιιι υ». Ηχο ειιίπι Ι105ΙΓ3 βΐΊΐιαΙιιηβοΙκΙ.ι, «ι ίιιοχριι<;ιια-

Ιιίΐίί , Ιιχ ιιοδίΓα; ηι:ι\"ιιιι:υ Γαειιΐΐαΐεβ : ρει• Ιιβικ εί

4 Ι5ηΐ:ιε1, ΐ|ΐιηοινίδ βϋοΙεβεβίΒ , βΐΐη δοΐίίικίίιιε , Γεπιιιι-

(ΐυε οιηηίϋηι ίηορία νοΓδαηδ , δΐ,ιιίηι ΟΓενίι , ει ίη ^ειι -

Ιοιη ηΐ3ί;ιΐ3πι Γαείιΐδ εδί : ςιιί» 20. ϋεν! εταΐ , ίικριϋ,

ειιιη ριιετο. Ηίηε εηίπι Ιοίυβ δεπηο ποβΙογ ε^Γοδίΐΐδ

εδί. Οεδρϊιίβιηυδ ί§ίΐϋΓ , ογο, ρΓΟίδεηΐίβ, (Ιεβί^εΓεπιιιβ

ΓυΐυΓα : βΓαΐίιιιη ϋοί οπιιιί1)ΐΐδ ρΓχΓεΓαηιυδ , οι ρει• νί-

1:ιπι ορίιιικιηι ιιιιιΙ1:ιιη ίίιΙιΐί•ί:ιηι ηοΐιίδ αιιΐοα Γβροη :-

ιιΐϋδ : υΐ ει ρΓΟΐδεηΐεπι νϊιβπι είΐΓβ πκχΓΟΓεηι ΐΓβιΐδί-

8:ιπιιΐ5 , οι ΓιιΐϋΓβ 1)οιΐ3 οοηδεςυίπιαΓ , (ΤΓαιία ει Ιιεηί-

βηιΐβΐβ Οοπιίηί ηοδίπ ίεδίι ΟΙΐΓίδΙί , οαί ευηι Ραίιε

δίηιιιΐ ει 8ρίπΐιι δβιιείο δϊι §Ιογϊ3 , ίπιροπιιηι , Ιιοιιογ,

ηιιηε ει δεπιρεΓ, εί ίη 8χευΐ3 ϋ.νπιΐοηιπι. Λ ηιοη.

ΗΟΜΙϋΑ ΧΙ.ΧΊΙ.

Ει (αοίηιη ε$Ι ροιΐ νεήα Ηωε , Ωεια ίεηίαίιαΐ Μηώαιη

(6'ίη. 22. 1.)

1. Ιη^εηδ ΙυεΓϋηι , βκιηίΐίδηαε Ιηεδβιιπίδ ίη νοΓΐ>ίβ

ςπχ 1ιο(ϋε1εοΐ3, ΐβπιείδί ρβηεβ δίηΐ, Ιηίειιΐ. Εοεηϊιιι

ιηοϋο δε 1ΐ3οοηΐ (Ιίνίιιβ είοςαίβ, ιιΐ ιηυΐΐαβ (1ίνίιΪ35 ποη

ίη ηιηΐιίίικίίηε νβΓοοΓυπι, δεά ίη ϋΓενϊΐβίε δεπηοηυην

οοηΐίηοαιιΐ. Αςε ίβίΐυΓ εχρΙοΓειιιιΐδ εα ςιιοε ϋίεΐα βυιιΐ,

ει ΙιοαΊβπια: Ιβοιίοηίδ νίιη (ΙίΙϊ^ειιΙβΓ αιΐϋίδεαιηυδ. Ναιιι

βίε ίΙεΓηηι δοϊειηυδ ει ρ3ΐπ3Γ0ΐι•.ε εορίοδβιη νϊπυίβηι ,

01 ϋεϊ εχοε1!οηΙ(ηι είειηεηιίαιη. 1. Εί (αείαηι «ιί, ίιι-

ςυίΐ, ρο*ί νειΰα Ηωε, Ωειίί (εηίαΰαΐ ΛΙιηώωη (Γ.αρ. 22).

ςιπϋ δϋ)ί νοίυηΐ Ιιοβο νοι1)3 , Ει [αείνιη εΛ ρο$ι νειΰα

Ιιοεο, ι,Ίΐΐιώιιΐ ϋεια ΑΙ))•αΙιωη? Οοη>ίϋεΓ3, οηδεεΓΟ, ιΐί-

νίιι,ιΐιι δι■ηριυπιιιι, ςιιοηιοϋο ικιΐιίδ ]ιΐίΐϊ νΐηυΐεηι )3ΐιι

νεΙίΐ (ΙείεςεΓε. Ει ηυ>3 η3ΓΓ.ιΙυΐ'3 εδί, ιριοηκκίυ ΛΙπ.ι

Ιιαιιι 3 1)ϋο Ιειι[3ΐιΐδ δίΐ, ρη'ηδ νυΐΐ υΐ (ΙΐΜΠίιιιιΐδ Ιειη-

|ΐιΐ5 , φι» ηχε ραΐτίϋΓοΙιχ' ρπκεερία δηηΐ , ει ςυβηιΐο

,ίιΐ55ΐΐ5 εδί οπειτε ΐ53.'>οιιιιι , υι 58138 ΙΙΙΐΙ^ΙΙ.'ΙΙΙΙ ραΐήιΐΓ-

(,Ίι.υ οϋεϋίεηΐίαηι, ει ςυοηιοιίο Οεί ]υ58°ΐδ ιιίΐιίΐ ρπιΊ'π ι ί

ραδδΐιδ ίίΐ. (,ΐιιιιΐ ίςϊΐιΐΓ 851, ΙΊΐΓΐηιη ειΐ αιιίειη ροιΐ νειΊια

Ιιαιο ? Πι:οιιί:ιιιι ροδίιρι.ιηι ιιαίϋδ εδί Ιδααε, ςυβικίο νίϋίΐ

δ;ιπ•:ι Ι5ηΐ3ε1βηι δίηιυΐ νεΓδ3Γί ειιιη Ιδπαε , δίευΐ Ικ-π

νοίιϊδ (Ιίχίηιυδ , Ιιοε κ^ι-ε ΓεΓειίδ , (ΙίεούβΙ Λ!ιΐ•;»!ι;ι• :

Ε]ί<:ε αηάΙΙατη εί (ίΐϊιιηι φ$ : ηοη εηϊιη εήί Ιιβτα βίϊιι»

ιιηάΙΙα' ειιιη [Ί!Ίο ηιεο ( Οεη. 21. 10) ; ευηιςιιε Ιιοε ρ.Ί-

ΙιΪ3Γε1ιχ (Ιιιπιιη νίϋιτοίπΐ' , νοίεηβ ευηι ϋβυδ εοιίδο-

Ιαΐ'ϊ, αίι : Αικίί 8:ιιί':ιιιι υχοΓειη Ιιιαηι, εί ίαο (]ΐιοϋ ;ιΙ>

63 ϋίεΐυιη εδί : ιιειρκ• νϊιΙβαΙιΐΓ ιίΐιί ιΐυπιιη , φιοιΐ (1ί-

εΐυηι 651 άα ρηεΓΟ ει άε 3ηείΙΐ3. Ιη 1»ααε εηίηι νοε<ώί~

/ηγ ι'ώί ιειηεη ( 76. ν. 12), ει ίΙΙιιηι ςηοηιιε Γαοίαιιι ίιι

ςεηΐεηι ιιι:ι^ιι:ιηι , ΐ]ΐιΪ3 δεηιοη ΐιιυιιι 851. Ει οιιιηίδ ίΙΙϊ

3 ΙΚό Γαεΐ3 ρΐ'θιιιίδ5Ϊο 60 Ιειιιίεΐ)»! , ιιΐ η:ιΐί εχ Ι833ΰ
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γίτην τοις έναντίοις λοιπόν ήμείβετο, κα'ι 2ν έχρην σω

τήρα χα'ι βύεργέτην έπιγράφεσθαι, τούτον άνελείν έπ-

εχείρει. "Ω μανίας υπερβολή! ώ παραπληξίας έπίτασι; !

Τδν τήν ζωήν αύτψ χαρισάμενον, κα\ πάντα τδν στρατδν

αύτοΰ έλευθερώσαντα τής τοΰ αλλοφύλου μανία;, τούτοι

ώς πολέμιον λοιπόν ύφωράτο, καί ουδέ έναυλος ούσα ή

ευεργεσία περιεγίνετο τοΰ πάθους, άλλα καθάπερ ύπδ

μέθης τινδς, ύπδ τοΰ φθόνου σκοτωθείς τδν τής διανοίας

λογισμδν, τον εύεργέτην ώς πολέμιον έώρα.

ε'. Τοιούτον γάρ ή καχία τοΰ πάθους τούτου • αύτψ

πρδτερον λυμαίνεται τιϊ> τούτο τίκτοντι. Κα\ χαθάπερ

σχώληξ ύπδ τοΰ ξύλου τιχτδμενος αϋτδ πρότερον τδ ξύλον

καταναλίσκει • οΰτω κα\ ό φθόνος έκιίνην πρότερον δια

φθείρει τήν τεκοΰσαν αϋτδν ψυχήν, και τδ εναντίον ή

βοϋλεται τδν φθονούμενον διατίθησι. [472] Μή γάρ μοι

τα προοίμια σκδπει έπ\ των φθονουμένων, άλλα πρδς τδ

τέλος άφ<5ρα, κα\ έννδει οτι αυτή ή χακΐα τών φθονούν-

των εις μείζονα περιφάνειαν άγει τους φθονουμένους.

01 μέν γάρ χαί τδν θεδν έφέλκονται ε!ς αυμμαχίαν, κα\

τής 4νωθεν άπολαύουσι (ίοπής ■ ό δε ταύτης έρημος,

πάσιν εύεπιχείρητος γίνεται, καί πρδ τών έξωθεν πολε

μίων ΰπ' αύτοΰ τοΰ πάθους πολιορκούμενος μονονουχί

καταναλίσκεται,κα\ ώσπερ «δήλοις γνάθοις κατεσθιόμε-

νος, οΰτω δαπανώμενος,ύποβρύχιος, ώς ειπείν, γίνεται.

"Οπερ εϊδοτες φεύγωμεν, παρακαλώ , τήν λύμην τοΰ

πάθους, και πάση δυνάμει έξορίζωμεν τούτο τής εαυτών

ψυχής. Πάντων γάρ τών παθών τούτο ίλεθριώτερον,κα\

αυτή ημών τή σωτηρία λυμαινδμενον • τοΰ γάρ πονηρού

διαβόλου έστ\ν εύρημα. Δι' 8 καί τις σοφδς έλεγε • Φθόνψ

[δέ] διαβόΛον θάνατος εΙσήΛθεν είς τον κόσμοι:

Τί έστι • ΦΟόνφ δέ διαβύΛον θάνατος κΙσήΛθεν ε'ις

τύν χόσμον; Επειδή γάρ εΐδε τδ πονηρδν τούτο θηρίον

άθάνατον γενόμενον τδν πρωτόπλαστον, διά τής οικείας

πονηρίας είς τήν τής εντολής παρακοήν αύτδν ήγαγε,

χα\ δι' εκείνης τοϋ θανάτου τήν τιμωρίαν παρεσκεύασεν

αύτδν έπισπάσααθαι.Ό φθόνος τοίνυν τήν άπάτην είρ-

γάσατο, ή άπατη τήν παρακοήν, ή παρακοή τδν θάνατον.

Διά τούτο φησι ■ Φθόνφ [δέ] διαβύΛον θάνατος εΙσήΛ-

Οεν είς τί>• χόσμον. Εΐδες πόση τού πάθους ή λύμη ;

Τδν αθανασία τιμηθέντα θανάτω ύποχεΐσθαι πεποίηκεν.

Άλλ' δ μεν έχθρδς τής ημετέρας σωτηρίας, τδν οίκείον

φθόνον κινήσας, ϊντα άθάνατον τδν πρωτόπλαστο•; θα

νάτω χαταδικασθήναι πεποίηκεν 4 δέ κηδεμών κα\ φιλ

άνθρωπος Δεσπότης διά τοΰ θανάτου τοΰ οικείου πάλιν

τήν άθανασίαν ήμΐν έχαρίσατο, καί μείζονα ων άπωλέ-

σαμεν εΰραμεν. Παραδείσου εκείνος εξήγαγε, χα\ είς

τδν ούρανδν ούτος ανήγαγε ■ θανάτω καταδικασθήναι

εκείνος πεποίηχε, και τήν άθανασίαν ήμΐν ούτος έχαρί

σατο• τής έν παραδείσω τρυφής άπεστέρησεν εκείνος,

χαΐ βασιλείαν ήμΐν ουρανών εύτρέπισεν ούτος. Είδες τοϋ

Δεσπότου σου τδ εύμήχανον, και όπως τά παρά τής

βασκανίας δπλα τοΰ διαβόλου κατά τής ημετέρας σωτη

ρίας γεγενημένα, εκείνα αυτά περιέτρεψεν είς τήν αύ

τοΰ κεφαλήν; Ού μόνον γάρ ημάς μειζόνων ήξίωσεν,

άλλα κα\ εκείνον ήμΐν ύποχείριον έδωκεν, ειπών ■ Ίδον

δέδωχα ύμΐν έξνυσίαν πατεΤν ί.τ«ι•ω δρεων καί

£ΓΑί)/).-ΐ('ω)•. Ταύτα τοίνυν άπαντα λογιζόμενοι και τδν

φθόνον τής εαυτών ψυχής έξορίζωμεν, κα\ τήν εύνο»αν

τήν παρά τοΰ θεοΰ έπισπώμεθα. Τούτο γάρ ημών τδ

οΓ.λον τδ άκαταγών.στον • τούτο ημών ή μεγίστη περι

ουσία. Διά τούτο χλ\ ό Ισμαήλ, καίτοι νέος χα\ έν ερη

μιά ων χα\ πολλή απορία, άθρόον ηύξήθη, και είς έθνος

μέγα έπέδωχεν' επειδή Ό Θίι5<• ην, φησ\, μετά τοΰ

.τ«ιί/οΐί. Εντεύθεν γάρ ήμΐν ό λόγος άπας ίςεκυλίσθη.

Ύπερίοωμεν ούν, παρακαλώ, τών παρόντων, ποθήσω-

μεν τά μέλλοντα, τήν εύνοιαν τήν παρά τού θεοΰ πάν

των προτιμώμεν, και διά τής ίρίστης πολιτείας έαυτοίς

λ πολλήν προαποθώμεθα τήν πα^όησίαν, ίνα χα\ τδν παρ

όντα {3ίον άλύπως διανύσαι δυνηθώμεν, κα'ι τών μελλόν

των αγαθών έπιτύχωμεν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ

[473] Κυρίου ημών Ιησού Χρπτοΰ, μεθ' ού τώ ΠατρΙ

άμα τώ άγίω Πνεΰματι δόξα, κράτος, τιμή, νΰν κα\ άε\,

, κα\ είς τους αΙω^ας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΖ'.

Καί έγένετο μετά τάγματα ταύτα, ό θεός έχείραζε*

τύν Αβραάμ.

α'. Πολύ τών σήμερον ήμΐν άναγνωσθέντων τδ κέρδος,

κα\ άφατος ό θησαυρδς δ τοις βραχέσι τούτοις ίήμασιν

έγκεκρυμμένος. Τοιαύτα γάρ τά θεία λόγια • ούχ έν τψ

πλήθει τών ίημάτων, άλλ' έν τή συντομία τών λόγων

πολύν έναζοχείμενονέχει τδν πλοίτον. Φέρε ούν, άναπτϋ-

ξο>μεν τά είρημένα, κα\ χαταμάθωμεν ακριβώς τών

σήμερον άναγνωσθέντων τήν δύναμιν. Ούτω γάρ πάλιν

είσόμεθα κα\ τοΰ πατριάρχου τήν πολλήν άρετήν, κα\

τού θεοΰ τήν ύπερβάλλουσαν φιλανθριοπίαν. Καί Ιγέτε-

το. φησ\, μετά τάρΊ\ματα ταντα,ύ θει'ς έΛείραζε τδν

Αβραάμ. Τί βούλεται ταυτ\ τά ίήματα , Κα) εγίνετο

μετά τά βήματα ταύτα, ό θεύς ΪΛεΙραζιι τύν Αβραάμ;

Σκόπει μοι τήν θείαν Γραφήν, πώ; εντεύθεν ήδη βούλε-

ται έκκαλύψαι ήμΐν τού δικαίου τήν άρετήν. Κα\ επειδή

μέλλει διηγείσθαι τήν πείραν τήν τ.ο.ρ^ τού θεού έπαγο-

μένην τώ Αβραάμ, πρότερον ί)μ3ς βούλεται τδν καιρδν

διδάξαι, καθ' δν ταύτα δ πατριάρχης έπετάττετο, καί

πότε τδν Ισαάκ άνενεγκεΐν έκελεύετο, ίνα μάΟης τήν

πολλήν τού πατριάρχου ύπακοήν, κα\ όπως τών τώ θεώ

δοκούντων ουδέν προτιμάν ήνέσχετο. Τί ούν έστιν,Έγ•ί-

νετυ δέ μετά τά βήματα ταϋτα ; Επειδή γάρ μετά

τδν τοΰ Ισαάκ τόκον , ήνΐκα έθεάσατο ή Σάββα τδν

Ισμαήλ συναναστρεφόμενον τώ Ισαάκ , καθάπερ χθες

πρδς υμάς διελέχθημεν, δυσχεράνασα πρδς τούτο ή

Σά,δ^α ίλεγε προς τδν Αβραάμ ■ "ΕχβαΛε τι\ν παιδί-

σχην χα'ι τύν νΐ'.ν αυτής• ού γάρ μή χΛτίρονομήση

ό νΐύς τής παιδίσχης μετά τού υΙού μου • έφάνη

δέ τούτο σκληρδν τψ πατριάρχη, βουλόμενος 6 θεδς

παραμυθήσασθαι τδν δίκαιον, φησίν Ύπ,άχουσον Σάρ-

^»ί ιήί γυναικός σου, χα\ ποίει τδ παρ* αυτής λεχθέν

χα\ μή οκληρόν σοι φαινέσθω τδ περ\ τοΰ παιδιού χα\

τής παιδίσκης. Έν γάρ τώ Ίσαάχ χΛηΟήσεταί σο*

σπέρμα, χα\ τούτον δέ ποιήσω ιίς έθνος μέγα, επειδή

σπέρμα σόν έστι. Κα\ πάσα ή ύπόσχεσις αύτώ κα\ ή

παρά τού θεοΰ επαγγελία αύτη ήν, ώστε είς πολύ πλή

θος έκτείνεσθαι τους έκ τού Ισαάκ τεχθέντας*. Επειδή

ταύταις ταίς έλπίσι τρεφόμενος δ δίκαιος διετέλει, κα'ι

ώς τών τοσούτων κα\ επαλλήλων θλίψεων χα\ πειρα

σμών τάς άμοιβάς κομισάμενος, καί έν άσφαλεία λοι-

πδν γεγο'Λς , καί δρών έν όφθαλμοίς τδν μέλλοντα

διαδέχεσθαι αύτοΰ τδν κλήρον, ούτω μετά άδειας καθ-

ειστήκει, μεγίστην εντεύθεν παραμυθίαν καρπούμενος.

Άλλ' 4 τά άπόόόητα τής δια•Λ)ίας επισταμένος, βουλδ-

μενος ήμΐν έκκαλύψαι τού δικαίου τήν άρετήν, κα\ τδν

πολύν πόθον, δν περ\ αύτδν έπεδείχνυτο, μετά τάς τοσαύ-

τας υποσχέσεις, κα\ ταύτηντήν πρόσφατονγεγενημένην,

κα\ ής τήν μνήμην έναυλον είχεν [474], ότε λο;πδν

 

τικτομίνου;, καΐταύται-.
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Ιν ηλικία γέγονεν δ Ισαάκ, καΐ έν αύτώ τφ άνθει τής

ηλικία; ετύγχανε, καϊ τδν πόθον τοΰ πατρδς τδν περί

αύτδν ήν ίΟ£Ϊν αύξανόμενον, τότε μετά τα βήματα ταύτα

της επαγγελία;, κα\ μετά τδ είπϊΐν, δτι Έν αύτώ χΛη-

Οήσεταί σοι σπέρμα, κα\ αύτδς Ισται σου διάδοχος•

Μετά τά βήματα ταύτα ό θεύς έπείραζε τύν Αβραάμ.

Τί έατιν, 'Επείραζεν ; Ούχ ώ; αύτδς άγνοών, άλλα

προσήγεν αϋτώ τήν πεϊραν, ίνα κα\ οί τότε παρόντες,

%ι\ οι έξ εκείνου μέχρι τοϋ παρόντος παιδεύωνται τδν

αύτδν πόθον τφ πατριάρχη, κα\ τήν ύπακοήν έπιόείκνυ-

σθαι περί τά τοϋ Δεσπδτου προστάγματα. Κα), είπε,

φηβι, προς αυτόν Αβραάμ, Αβραάμ. Ό δε εΤπεν

,1δού έγώ. Τί βοϋλεται δ τοΰ όνδματος διπλασιασμός ;

Τής πολλής εύνοιας της περ\ τδν πατριάρχην σημεΐόν

έστι, κα\ έδείκνυ αύτώ κα\ διά τής κλήσεως, δτι μέλλει

τι των αναγκαίων αύτω έπιτάττειν. Παρασκευά^ων

τοίνυν αύτδν συντεΐναι έαυτδν και μετά σπουδής προτ-

έχειν τοις παρ' αύτοΰ λεγομένοις, τφ δίπλασιασμφ τής

κλήσεως έχρήσατο, και φησιν Αβραάμ, Αβραάμ. Ό

δέεϊπεν Ιδού έγώ. Καϊ είπε• λάβε τύννίόν σου τότ

άγαπητύν, ον -ήγάπησας, τον Ισαάκ, καϊ πορεύθητι

είς τήν ■ρ}*• τη»» ύ&ηΛήν, καϊ άνένεγκε αντίν ε/ς

ύΛοχάραωσιν έρ' έν των ορέων, ώ»• ύν σοι εϊπω.

Μέγας δ δγκος τοϋ έπιτάγματος, κα\ υπερβαίνον άνθρω-

πίνην φύσιν τδ πράγμα. Λάβε τύν υίόν σου τον άγα

πητόν, ον ήγάπησας, τδν Ίσαάχ. "Ορα πώς δι' αυ

τών τών βημάτων μιίζονα τήν πυράν άνάπτει, κα\ τήν

χάμινον τής φιλοστοργίας τοϋ δικαίου, ήν περ\ τδν

Ισαάκ έκίκτητο, σφοδρότερον διεγείρει, λάβε τον υΐύν

σου τύν άγαπητύν, ον ηγάπησας,τύνΊσαάχ.Έχζιζ-ον

καθ' έαυτδ ίκανδν καΟικέσθαι τής τοϋ δικαίου ψυχής.

Ού γάρ απλώς είπε, Τύν Ισαάκ, άλλα προσέθηκε, Τύν

νΐάν σου, δν παρά πάσαν προσδοκίαν έκτήσω, κα'ι έν

αύτώ τώ γήρα σχεϊν ήδυνήθης, Τύν άγαπητόν, τδν πε-

ριπόθητδν σου, δν μ:*' υπερβολής αγαπάς, τόν Ισαάκ,

δν διάδοχον εξειν προσδοκάς, έξ ου και τδ σπέρμα σου

αυξεσθαι έπηγγειλάμην, και τοσούτον αύξεσθαι, ώς τώ

πλήθει τών άστρων, κα\ τή άμμω τή παρά τδ χείλος

τής θαλάσσης έξισωθήναι. Τούτον ούν αύτδν Αάβε, καϊ

πορεύΟητι είς την γή~ν την υψηΛήν, καϊ άνένεγκε

αυτόν έχεΐ είς όΛοχαύτωσιν έρ' έν τών ορέων, ών άν

σοι είπω. θαυμάσαι μοι έπεισι, πώς καϊ τήν άκοήν

ήνεγκεν δ δίκαιος. Τούτον γάρ αΰτδν, φησ\, τδν ούτω

σοι περιπδΟητον, άνένεγκε μοι είς δλοκαύτωσιν έφ' έν

τών έρέων. Τί ουν ό δίκαιος ; Οϋκ έταράχθη τδν λογι-

σμδν, οϋ συνεχύθη τήν διάνοιαν, ούκ ήπδρησε πρδς τδ

ξένον τοϋ έπιτάγματος, ούκ ένενδησεν, ούκ έλογίσατο

πρδς έαυτδν Τί τούτο; δ παρί πϊσαν προσδοκίαν σπέρμα

χαρισάμενος, δ διά τήν οϊκείαν φιλανθρωπίαν τήν μή-

τραν τής Σάρκας ζωογονήσας νεκρωθεϊσαν, λοιπδν

μετά τδ γαλακτοτροφηθήναι και αύξηθήναι, κα'ι λοιπδν

ΐν ηλικία γενέσθαι, σφαγήναι τδ τεχθέν μοι κελεύει,

και είς δλοκαύτωσιν άνενεχθήναι• δ πρδ βραχέως ειπών,

'Έν αύτώ κΛηθήσεταΙ σοι σπέρμα, νύν τά εναντία

έπιτάττει ; Κα\ πώς δν εις Ιρ^•ι ϊξέλθοι ποτέ τά παρ'

αυτού έπαγγελθέντα ; [475] Πώς γάρ οίον τε τής (5ίζης

έκτεμνομένης τους κλάδους φυήναί ποτέ, ή τοΰ δένδρου

έκκοπτομένου τδν καρπδν ένεχ3ήναι, ή τής πηγής ςη-

ρανθείσης ποταμούς άναοοθήναι ; Κατά μεν τήν άνθρω-

πίνην άκολουθίαν ταύτα γενέσθαι άμήχανον θεοΰ δι

βουληθίντος πάντα γενέσθαι δυνατδν.

β1. Άλλα τούτων μέν ουδέν έλογίσατο δ δίκαιος ούτος,

άλλα καθάπερ ευγνώμων οϊκέτης, πάντα λογι σμδν άνθρώ-

ιτινον παρωσάμενος , ένδς μδνου έγίνετο, τοϋ τδ έπιτα-

χθέν είς έργον άγαγεΐν, κα\ ώσπερ έκτδς γεγονώς τής

ανθρωπείας φύσεως, κα\ πάσαν συμπάθειαν κα\ πατρι•

κήν φιλοστοργίαν δευτέραν ήγησάμενος τών τοΰ θεού

προσταγμάτων, έπ\ τήν έκπλήρωσιν έσπευδε. Καϊ άνα-

στάς, φησ\ν, Αβραάμ τό πρωί, έπέσαξε την δνον

αϋτον. ΠαρέΛαβε δέ μεΰ* έαυτοΰ δύο παΐδας καϊ

Ίσαάχ τόν νΐύν ανταΰ• χαϊ σχίσας ζύ.ΐα είς ύΛο-

χάρπωσιν άναστάς έπορεύθη, χαϊ ήΛΟεν έπϊ τόν τό

πον, ον εϊπεν αντώό θεός, τη ■ήμερα τή τρίτη.Όρα.

τδν φιλάνθρωπον Δεσπδτην, πώς κα\ έν τω διαστή μάτι

βασανίζει τού δικαίου τήν άρετήν. Έννδησον δέ κα'ι

τδν δίκαιον τί είκδς ήν ύπομένειν ταΐς τρισ\ν ήμέραις",

αύτδν καθ' έαυτδν μέν άναλογιζδμενον τδ έπίταγμα,

κα'ι ότι αϋτδς μέλλει ταϊς οίκείαις χερσ\ τδν ούτω πο-

θούμενον σφάζειν υίδν ένΟυμούμενον, ούδεν\ δέ τδ πρά

γμα κοινώσασθαι έχοντα• καϊ καταπλάγηθι τήν γνώμην

αύτοΰ τήν φιλδθεον καϊ τήν σύνεσιν. Επειδή γάρ ί)δει

τδ μέγεΟο; τοϋ έπιτάγματος, ούδεν\ όλως τοϋτο γνώρι

μο•; ποιεί, ούτε τοις παισίν, ούτε αύτώ τφ Ισαάκ, άλλα

μόνος καθ' έαυτδν τδν αγώνα τοΰτον ήγωνί^ετο, κα\

καθάπερ άδάμας τις ούτως άκαταγώνιστος έμενε, τήν

άνδρείαν τών λογισμών έπιδεικνύ μένος, ουδέ πολυπρα

γμόνων, άλλ' εϊκων μετά πολλού τοϋ πδθου τώ τοϋ θεοΰ

νεύματι. Καϊ επειδή περί τδν τόπον έφθασεν, 'ΑναβΛέ-

ψας, φησίν, Αβραάμ τοΤς όφΟαΛμοϊς αντοϋ, είδε τόν

τόπον μακρόθεν, καϊ είπε τοΊς παισϊν αύτοΰ •

Καθίσατε αντοϋ μετά της δνου. "Ορα κα\ ενταύθα

τοϋ δικαίου τήν πολλήν σύνεσιν καϊ τους παϊδας

λαθεΐν έβούλετο, διά πάντων δεικνϋς ότι μετά προ

θυμίας ζεούσης καϊ έπιτεταμένου πόθου πληρούν έβού

λετο τδ τφ θεφ δοκοΰν. Επειδή γάρ ήδει, ότι καινδν καϊ

παράδοξον ήν, κα\ ού πρδτερον ύφ' έτερου γεγονδς τδ

παρ' αυτού μέλλον γίνεσθαι, κρύπτει τους παΐδας κα\

καταλιπών αυτούς μετά τής δνου , φησίν Ενταύθα

αναμείνατε, έγώ δέ χαϊ τό παιδάριον διεΛευσόμεθα

έως ώδε, καϊ προσχννήσα>•τες άναχάμψομεν προς

υμάς. Οϋκ είδώς δτι τούτο έσται, δ έλεγεν, άλλα προ-

εφήτευσε μέν, Γσως τούτο άγνοών.Έλεγε δέ τοις παισΐ,

τάχα έξαπατών αυτούς κα\ παρασκευάζων αυτόθι μέ-

νειν • κα\ λοιπδν ήν δ πατριάρχης μετά τοΰ παιδος,

"ΕΛαβε δέ Αβραάμ τά ξύΛα τής όΛοχαρπώσεως, χαϊ

έπέθηχεν Ίσαάχ τώ νΐώ αύτοΰ. "ΕΛαβε δέ μετά χεί

ρας τό Λ\φ χαϊ την μάγαιραν, καϊ έαορεΰθησαν οΐ

δύο άμα.'ίΐ ψυχής ανδρεία! ώ φρονήματος στε|ί.Αότης !

Έπέθηχε, φησ\, τώ Ισαάκ τά ξύΛα τής ύΛοκαρζώ-

σεως• αϋτδς δέ τήν μάχαιραν ν.αΧ τδ πΰρ Ελαβε, κα\

έπορεύοντο οί δύο άμα. Ποίοις δφθαλμοΐς έώρα τδ πα:-

δίον τά ξύλα έπιφερόμενον, [ίΊ6] οΓς έμελλεν αύτδν μετ'

οΰ πολύ έπιθύειν •>; πώς ή χε\ρ φέρειν ήδύνατοτδ πΰρ

καϊ τήν μάχαιραν; Καϊ ή μέν χε\ρ έπεφέρετο τδ πΰρ

τδ αίσθητδν, τδ δέ ένδοθεν πϋρ κατέφλεγεν αύτοΰ τήν

διάνοιαν, κα\ έδαπάνα τδν λογισμδν, πείθον νικάν τφ

πρδς τδν θεδν πόθφ, κα\ παρασκευάζον λογίζεσθαι, ότι

ό ήδη παράσχων κα\ υπέρ φύσιν άνθρωπίνην πατέρα

γενέσθαι παρασκευάσας δυνήσεται καϊ νύν τά υπερβαί

νοντα τδν άνθρώπινον λογισμδν έργάσασθαι. Άλλ' δρα

μοι λοιπδν πρδ τοϋ αισθητού πυρδς τήν ένδοθεν κατά

μικρδν έξαπτομένην κάμινον χαΥ φλέγουσαν τοϋ δικαίου

τήν ψυχήν. Είπε δέ, φησ'ιν, Ίσαάχ προς Αβραάμ τύν

πατέρα αύτοΰ• Πάτερ. Ίκανδν τδ όήμα τών σπλάγχ

νων αυτών τού δικαίου καθάψασθαι. Ό δε είπε ■ Τί έστι,

τέχνον ; Πατέρα καλείς τδν μετά μικρδν άπαιδα έαόμε-

νον, κάγώ τέκνον προσαγορεύω τδν μετ' ού πολύ μέλλοντα

έπίτδν βωμδν άνιέναι, κα\ δν ταΐς οίκείαις χερσ\ μέλλω

σφάζειν. Είτα δ παις φησιν ' Ιδού τύ πϋρ έπιφέρη,

*άγώ τά ξύΛα • ποΰ έστι τδ Οϋμα τδ μέλλον προσάγε-

σθαι ; Πού έστι τύ πρύβατον τύ είς τήν ύΛοχάρπωσιν ;

Έννόει μοι ένταϋθα τοΰ δικαίου τήν βάσανον • πώς

ήνεγκε τήν άκοήν, πώς Γσχυσε άποκρίνασθαι τφ παιδί,

■ δϊνί!. εΐ ηπίίΐίΐιι ΠΙβΗ. δρα πώς χαϊ έν τω οιαστήματι βασα

νίζει τοϋ δικαίου τήν άρετήν ό φιλάνβρωπος Δεσπότης. Έννόησον

γάρ τί υπέμίνεν ίν τρισί νυξίν ό δίκαιος εκείνο;, 61 ΟίΒΙβΓί ϊίιηΐ-

ΙιΙργ ρηιιΐιιιιι ίηνρΓβο οηΐίηβ.

1> (}υίη<ϊυβ πιβ». μετ' ού πολύ έπιβήσειν.
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ριοιιιίϊ,Μοιιίδ ει ροβιςυβπι ϋίχϊΐ

κηιεη , ει ϊΙΙε βτΐΐ δΐιεεεβδΟΓ Ιιιιΐδ : Ρο$ί νετύα Ιιιεε

ΙειιΙιώαΙ 0««« ΑΰιαΙιαιη. ί}Γαϊ(1 651, ΤεηίαΙιαΙ ? Νοη φιοΐΑ

ίρβε ίμικιπιπ-ι , Ιεηΐηΐίοηε ίΐΐιιηι ρπ>Ι>;ι\ίΐ , δει! ια οι ίί

φΐι Ιυηε ιί.ιιιι, ιί ι|ΐιί :ιΙ)θ(ΐ [ΐ'ηιροΓΟ ιΐδφιε αιΙ ρΓ.εδοιίδ

Ιιιΐπΐ'ί μιιιΙ , ί&Ιιιϋ ίρδίιηι ραίπβιτίκε (Ιεδίιίει ιιιιιι εΐ

(ιΐΗ'ΐΙίι•ιιΐι;ιπι ιιι ρΓ.ιεερίίδ (Ιαιηίηίείδ ρπε 8ε ΓεΓτε ϋί-

803ΐιΙ. /•."( άίχίί, ίηίριίΐ , αά ειιηι : Αίιταηαηι , ΛΙιιαΙιηιιι.

Αι ΗΙε άίχίί : Εεεε εαο. Οπίιΐ δίβί νυΐΐ νοι•1)ί άυρϋοβ-

Γιο ? Μ . ι ίτ 1 1 : ι ■ υοιιενοΐεηΐί.ι• εΓβ3 ρ.ιίπηιοΐι.αιιι βηξυηιεη-

Ιυιη εβι, «ι ηιοη$(ΓαΙιηΐ ει νοεαίίοηε ΐρ$», $ε ιτιπ^ιιυιη

ηϋψιίιΐ ρι-χοερίυπιπι 8550. Γι ίξίΐιιτ ίΙΙιιηι αΙΙοηιίοϊτπι

ΐΥΐΜειεί, νοοΛίίοηβίη ^ειηίπα1>ηΐ , οι ιΐίχϊΐ : ΑύταΙιατη,

ΑοταΙιηηι. ΙΙΙοαηίαη άίχίί : Εεεε εαο. 2. Ει άϊχϊί : Αε-

είρε [ιΐίιιιιι Ιιιιιηι άίίεείαιη, ηιιειη άίΐεχίιΐί, 1$ααε, εί ναάε

ίη Ιεηατη εχεεί&αηι , εί οβ"ετ ειιηι ϊη ΙιοΙοεαιηΐιιηι ιηρετ

νηιιηι ηχοηΐϊιυη , ηηετη ιίίιί άίχετο. Μβςηιιπι ρπεοερίι

ροηιΐιιδ, ιΊ Γ85 Ιιιιιιιαηαηι ΐΓβηδεβηϋεηδ ηαΐυι-αηι. Λε

πρέ βίαιη ίΒκη» ιΙΊΙεεΙιυιι , ηιιειη άίΐεχίαί , Ι&ααε. Υ'κΐβ

ςυοηιοϋο ρεΓ νιτϋα Ί•,ΐ;ι πιη]θΓθΐπ ι-οβυηι δίκοβικίίι ,

εί Ιοτηιιοεηι .ίιιιοπϊ, ςυο ]ιι*!ιι* ίη Ι$α»ε αΩεαιίδ ΟΓβΐ,

νείι πιοιιΐΐΐΐ8 εχείΐηΐ. ΑεεΊρε βίιιηι Ιηιιιιι ά.Ιεείιυιι, ηιιειη

άίΐεχίαί, Ιααιιε. υιιιιηιψιοάψιο νοιΊιιιιιι ριτ βε βιιΓΙίπ•-

γοΙ 3(1 δηυα'αηιΐηιη .ιηίιικιιη ρΐδΐϊ. Νοη ειιίαι 5ίπιρ1ίεϊ(ιτ

(Ιιχιΐ, Ιεααε, μίΙ ;κ|(1ίι1ίι, ΕίΙϊιχιη Ιιιιιηι , ηιιεη) ρι-χΙεΓ

οιηηειη εχ$ρεοΐ3ΐίοηεηι δυδοερϊϋΐί, ει ίη ϊρβ» βειιεείυΐε

ΙΐίΙχτε ρπΐυίδΐΐ, ΰίΐεείιιηι, (1οΜΐΙιτ;ι1>ίΙεη) Ιυιπη, (ριπή

Ιηιη ίηιιηοιϋοο αΉϊξίδ , Ι533ευπι , ςυοιη δΐιεοοδ^υπιπι

Ιιΐιϊ εχ5ρεεΐ35, εχ <ριο ει δειηεη Ιιιιιηι ηιιιΙιίρ!ίε:ιηι1ιιιιι

ρι ιρίιιι-ί , εί ίη Ι3ΐιΐιιιη ηιιι1ΐίρ1ίθ3ΐκΙιιηι , ιιΐ δΙεΙΙ.Ίηιιη

ιηιιΐιίΐιΐιΐίιιϊ εί ατβιιχ ππ,•ε ]ιιχΐ3 1ί1ιΐ8 πι:ιι•ίδ 651 3(1χ-

ςυείιΐΓ. ΙΙΙιιηι ίρςιιιη Αεείρε, εί ναάε ίη Ιετταιη εχεείιαιη,

€1 ο([ετ ειυη ίίιί ίη ΙιοΙοεαναΙηιη αιρετ ιιηιιιη ιιιυιιΐίιιιιι ,

φιειη ιίΙ>ί άίεαιη. ΛιΙκμινιπ 8ΐιΙ)ϊΙ φιοιηοιίο Ιι;ι•ο {υ.-Ιιη

3ιιγ°ιΙ)ιι8 Γογγο ρηΐυοί'ίΐ. ΙΙΙιιηι εηίιη ίρδίιιιι, ίικριίι, ιηιιι

4ΐοϊιΙ(Ί•;ι1ιϊ1οιη Ιίυϊ , οΙΤογ ηιίΐι'ι ίη ΙιοΙοεβιΐδΙυιη 8ηροΓ

ιιιιιι ιιι ιηοιιΓπιιη. (ΙπΊιΙ ίβ'ιΙιΐΓ ]αϊΙϋ5? Νοη ΙιιγΙ);ιΙιι5 081

ηιιίιηο, ηοη οιιηΓιίΒηβ 051 ηιεηΐε, ηοιι εοιίδίΐίο (ΙεδΙϊΐιι-

1υ8 051 3(1 Ιιιιιι 5'.'<ρΐΊκΙιιιη ρΓχεορΙιιηι, ιιιιιι εοςιΐ3ΐιηΙ,

ηοη Γ3ΐ!οείιΐ3ΐΐ3ΐιΐΓ δοειιπι : ΠνϊιΙ Ιιοε 651 ? <ριί ιιιίΐιί

ρΓ.ιΊεΓ οιηηειη εχ»ρεοΐ.ιΐΙοηειη ρΓΟΙοηι Ιιιτ^ίΐιΐδ εβι ,

»|ΐιί ρηιρΌΓ ΙιοηίςιιίΙαίεηι Μΐηηι εηριι ίιιαηι δηΓΓοι νιιΐ-

νοιιι ςεηεΓ3ΐίοιιί ϊϋοιιι-ηιιι ΓεεϊΙ, ιιυιιε ροδίςιιηπ) ;ιΙ)1;ι-

ιΐ.Ίΐυί εχΐ Πϋιΐδ ει ΟΓβνίΐ , ει ίη Ποιε .τίαιΐβ εβί , Ιιιιηε

οεείϋί εί ίη ΙιοΙοε:ιιΐ5ΐιιηι οίΤοιτί ρΓ.ιείρίι : ςιιί ρ.ιιιΐο

ηηΐε3 «ΙίχΊ, Ιιι ΐρ$ο νοεαίίΐητ ι'ώ'ι αιηεη, ιιιιηε οοιιΐη-

ΓΙ3 ρηηίρϊΐ. Ει ηηοιηοϋο ϊιιιρΙεΙιιιιιΐιΐΓ, (ριιι: 3» εο

βιιηΐ ρΓθηιί$5.ι?0ιιο ρβειο οηίηΊ Πεπ ροίεβΙ, ιιι Γ.κΐίεε

εχ8εεΐ3 Γβηιϊ ριιΐΐιιίεηΐ , νεί βηεείδα 3ΓϋΠΓε ΓιυοΙυβ

ριονεηίβηΐ , νεί ΓοηΙε μπ ΓιιΠο Πιινίί 8ε3ΐιιπ3ΐιΐ ? 5β-

πιικίιιιιι Ιιοιιιίηίδ Γαιίοι.οιη ΐιιΐία Γιοιί ηοη ε$ΐ ρο>5ΐίιίΙο;

Ι'οο ηιιιοηι νοίειιΐε Πεή ρο$5ηηΐ οιηιιία.

%. Γχίεπιιη Ιιοπιιη ηίΙιίΙ €0^ίΐηνϊι βοουτη ]ιΐ9ΐυα ίΙΙβ,

θεά δίουι ριηΐυί ΓαηιυΙυς, οπιίδδα οηιηί ηΐΐοηε ηυιηηηη,

ιιιιιιιη ΐηηΐυηι Γεηι ευΓ3ΐ)»Ι, η ι ίιιιρεΓπΐη ορεΓε ίιηρίε-

γοΙ : εί (|ΐΐ3^ί Γβεΐυδ 3» Ιιιιιιι;ιηα ηαίιιτβ ηΐίοηιΐδ , ε|

ροδΐροηεηϋ3πι άΊιεεηδ οΊνϊηίδ ρΓχοερίίβ οηιηειη ηΙΤο-

ειίοηεπΊ ει (Ιϋι-οΐίοηεηι , 3(1 ίιηρίεηιΐβ Πει ]υδ53 Γεβιί-

ηϊνίΐ.5. Ει ειιηι %ιιηεήαεί , ίη<]ϋίΙ, ΑίιταΙιαιη ηιαηε,

Ιη ϊίΐο νοεαϋίητ Γώί ίΐτανϊι αίϊηαηι $ααιη. Λεεερϊΐ αιιΐιηι ιεεηιη άιιοί »εη•ο$

ει Ιεααε βίαιη αιαιη : ει »εί$ιϊ( Ιίαηί» ίη ηοΐιχαηιΐιιηι

ειιηι εηηεχίαεί , ρτο{εεΐηι ε$Ι, ει νεχίΐ ίη Ιοεαη , ηιιειη

άίχίι εί Ωειιι , άίε Ιεηϊο. Υί.ΐε είειηεηιειη ϋοιηίηιιιη ,

φΐοηιο(Ιο ει ίηΐεΓνβΙΙο Ιοοί ^υ5ι^ ρπιηβνίι νίηιιίεηι.

Οο,,'ίΙα ηυΐοηι ςιιίιΐ ρΓοοβόϋε 8ΪΙ Ιπιΐιιο ίΙΙο δΐΐδΐίηυίδΗε

]ΐι>ΐιιιη ' βεοιιιη τεριιΟηΐεηι δίΐιί ρΓ,ειερίηιη βδχε , ιιΐ

βιιίδ ηιηηΊ1)08 Ιβιη (Ιίΐεείιιηι ίϊΐίηηι οοοίιΐιτει, ιιβ(]ΐιε γοιιι

υΙΠ (Όηιπκιηίοηι-εΐ ει (ΙεΙε^εΓει ; οι οΐιδίιιροδεε ρίυιιι

ΓεΙϊδίοδίιιικιηβ «ο ρηκίεηΐεηι ίρδίιΐδ ηηίιηηπι. Οιηα

εηίιιι δείΐ'031 ηι.Ίβηίΐηϋίηοπι ρπηοερίί, ηοιηίηϊ ρΓΟΓβοβ

Ιιοε δίεηίϋοανίι, ηοηιιε ριιοΓΪδ, ηβςιιο ίρβί Ιδββο : 56(1

βοίηδ δΟΓυηι β^οηεηι ίΙΙηηι (ΙοεοΓίϋϋηΐ , ει πιιηδϊ 3(1α-

ηιβδ οηίίΐβιη ηΐ3ηο1)3ΐ ίηνίοιυδ, γοΙηιγ εοςίιαιίοηιιιη

ΙλιιΙιιπι οχηίύοηβ , οι ηορ ηιυ!ΐ3 οβυδΒΐιΐδ, ηιη^ηη ειιηι

(ΙεδϊοΊτίο ιι|ιΐ•Ίΐιρι•ι•.ι1>.ιΐ ηιιΐιιί άίνίηο. ΕΙ ροδίηιιαιιι π<]

Ιοειιιη Πΐιιπι ρεΓνεηΐΙ , 4. 8ηΙ>ΙαΐΪ6 , ίηπιιίΐ , ΑίταΙιαιη

οεηΐίι $ιή5 νίάίΐ Ιοειιηι α Ιοηςε , 5. ει άίχχΐ κττ/ί ιηί> :

8εάείε Με εαιη α$ίηα. Υϊιΐο ει Ιιίε ]ιΐδΐί ιιιηςπηιιι ρηι-

(Ιβηΐίαπι : εΐίηηι δεη-ίδ ναΐι εδδβ οεοϋΐΐιΐδ , ρβΓ οιηηίβ

(1εοΐ3Γ3ηδ δε ευηι Γοι-νοηΓι 3ΐ30ΓίΙ:ιΐε ει ίηΐεηΐο οΌβίιΙε-

ι-ίιι ιιιιρ1ει•ε νεΙΙε ιριοιΐ Ι)εο ρΓοΙιηΙιαίιΐΓ. Ν.ιιη ιριί» δείβ-

1)31 ιιονηιιι ει ίη:ιιιιΙίΐιιηι εδδε ίιΙ ιριοιΐ ηΐι ίρβο Γιιείεη•

(Ιιιηι 8Γ31, ηοηιιε 35 ιιΙΙο ιιιηιρΐ3ηι Ιηΐβ ηιιί(1(Ιηιη Γιείιιηι

Γΐΐίδδε 311183 , Γ8111 δΟΓΥίδ ΟΟΟΙίΙΙίΙΙ. Εί Γι'ΐίοΐίδ 8Ϊδ 611111

35ΪΙΙ3, ίικριίι : 5. Ι'ίε εχιρεείαίε : εαο ειιίιη εί ριιετ αιη-

1>ιι1ιώίιηιι$ ηαφιε ίΐΐιιε, εί εηιη αάοτανεήήΐιη, τενεηειιιητ

αά νο$. Ι^ηοπιηδ ΓυΐυΓυπι εδδε ί(1 ιριοιΐ (1κ•οΙιηΐ , 5οϋ

ρΓορΗεΐ3νίΐ ηυί(1βηι , ί^ηοηιηδ Ιβηιεη ΓθΓ(3δδίδ. Πίεε-

1)31 Λΐιίοιη 1ι;εε βεΓνίί , ίυΐΊβ ιιι ΊιιιροηοΓεί βίδ , εί (»-

εειεί υΐ ί1)ί Π)8ηβηΙβ8 ηοη 5επηει•εηΐιΐΓ : «ε (1εΊηεορ&

Γΐιιη ριιείΌ 8Γ31 ρ3ΐΓΪ3Γο1ι.ι. 6. Αεεερίι αιιίειη ΑύταΙιαιη

Ιίαηα ΙιοΙοεαιαίί, εί ίιηροαιίΐ Ιααιιε βίο ιιιο. ΤιιΙίι φιο-

ψιε ίη ιιιπιιίΐηιζ ίαηειη ει βίαάίιιηι, ει ρεηεχετηιιΐ άιιο ΗΙί

ίίηιιιΐ. Ο 3ηίιιΐ33 Γοηίΐιιιΐίηειη ! ο δρίπία* δοΐίιΐίοιοπι !

Ει ίιηροιηίΐ, ΐικιυίΐ, Ιεααε Γιαηα ΙιοΙοεαηΜ : ϊρϋβ ηιιΐηιη

ί,*Ι:κΓπιηι εί ίμιιοηι βεεερίΐ, ει ίνοπιηΐ βηιϋο δίηιιιΙ.

ΟιιηΙΊοηδ οειιϋδ 8ρεε1αϋ3ΐ ριιοπιιη 1ί,;η:ι ηΙΓοΓοιι'οιη ,

δΐιροΓ ιρι:ι: ηοη ηιιιΐΐο ροδί ίΙΙηηι ίιιιηιοΐ3ΐιιηΐ8 * (τ.α ?

(ριοιηοιίο ηΐΒΐιιΐ'ί Π -π ο ριΐιιίΐ ίςηειη 81 βΐίκΐίιιιιι ? Ει

πιιιιιιι;; ιριίιΐοηι ΓεΓε1)3ΐ ίςηεηι δειίδίυΊΙειη, ίκπίδ ηιιίπιι

ϊιιΙογΊογ 3εεβηοΌΙ)3ΐ ίρδίιΐδ ιηοηΐεηι , εί ηΐίοηειη 3ΐ>-

8ΐιιηο1ΐ3ΐ, ροΓδΐΐ3ϋοΙ)3ΐ(ΐηε υΐ ηηιοΓΟ ίη Ποιιιη νίηεεΓεί,

εί Ιΐ3ηο οο^ίΐΛΐίοηειη ίιηηιϊΐΐεΐκαΐ, ειιηι, φή \λπ\ βυρη»

1ιιιιιΐ3η3ΐυηηΙϋΓ3ηΐ5είεεεΓ3ΐε55βρηΐΓβηι, ίΐβπιιη ρο$Μ

εί ιιυηο ηυχΊιαιηηηβπι ΐΓ3η5ίΓειΙίιιιιΐθΓ Γ3ΐίοιιοιη ορο-

Γ3ΐ•ί. ΟχΊεΓϋπι νίιΐε, οηδεοπι, αΥ•ιη(•ερ5 βιιΐο βειιβίιιίΐεη

ϋΐιιηι ίαηειη, ίικ-εικίίϋΐη ίηΐεηιιιιη , ηιιη(| ρ.ιιιΐηιίιιΐ

εχηΐ(1θ5εε1)3ΐ, 81 ]ιΐ5ΐί ηιεηίειη ίιιίΙηιηιιΐΛΐι.ιΙ. 7. 1>:χϊι

αιιίειη, ίικριίι, Ιιααεαά ΑύιαΙιαηι ραΐτεηι ιιιιιηι : ΙΊιίετ.

8υΓ!ίείεΙΐ3ΐ Ιιοε νΟΓίηιιη 3(1 ΙηηοίιιηηιΙ.ι ]ιι•.ιί Ιιιφίδ

νίίοΟΓη. '.ΙΙε ανίειη άϊχϊί : ϋ»'ιά ε»ι, βΐίί ΡαίΓειιι νο-

035, ρ3ϋ1ιιρηδΙ ΓιιΙιιππη οιΐιυιη : ει εβο Γιΐίιιηι βρριϋο,

ςιιί ηοη ηιιιΐιο ροδί δΐιρεΓ οΙιλγο ηδοεηδυπίδ εβί, ηιοίδ

οοοίάειηΐρδ ηίΛηίοιι*. ϋοίικίο ριιβΓ ϊιιςιιίΐ : Εεεε ίαιιετη

η/Τοκ. «Ι ("(50 Ιίαηα: ιι1>ί εδί ΙιθδΙΪ3 ίηιπιηΙ;ιηιΙ;ι Τ ίϋί

• ΜνΙΙ. οΐ φΐίϋβπι Μδδ. : ΓοηίΙα εηίηι φιαι:ΐη ρετρεαια

Ηί }κζΙιΐί ίΙΙε ιιιίτα Ινα ηοαεχ.

' ι^ικικριε Μ&8., ίιηροάΐιιιιΐί, ρι•ο, ίηχηιοΐιιίισηί.
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«Ι ονίι αά ΚοΙοεαιι$ΐιιιη .' Οοιΐ8ί(ΙβΓ3, οΐΐδεεπ), Ιιίο ]υ«Γι

νίπ οπιιπίιιιη, φίοπίΟϋΌ ΙιιΙιΟιιιίυιΐί, φίοιηηοΌ ροΐυίΐ

ΓββροηάΌτε ριιΟΓΟ, φκιιηοϋο που 651 οοηΓυβιΐδ πιεηΐε, .

φιοηιοάΌ ίΐΐίο οεευΙΐ3ΐ-ε ροΐιιϊΐ ίϋ ςιιοιΐ ΓιιΐιίΓυιιι οπιΐ :

ίοϋ ίηφίίΐ ΒοηοπιδΟ δρίιϊιιι ιΊ Γοηί αιιίιη» : 8. ΙΚίιι

νίάέύίΐ (ϊΐ'ίιηείψίΐ ουειη αά Ιιοίοεαιιιΐιιηι, /ϊ/ί.Υίϋβείπιπι

Ιιίο ςιιο ραοΐο ϊ^ηαπίδ ίηδίιιιιαΐ ίιοηιιη φίοιΐ Γηΐηπιιη

ογϊΙ. Υίι1ιΊ):ιΐιΐΓ οιιίιη ροι- ι-εδρηηδυιιι Ιδ33ε (]εοβρϊ&5β,

80(1 ίΜί φΐίϋοιη νβτοϊβ ίηΐβπηι ροι-δΐι.ΐδίι : ίρδε ηιιίοιη

ηι.Ί)οιοιιι ΕΓονίοΓβπιςιιο άοίοι-ειη ρβΠυΙίΐ, νει•1>3 Ίη

ηιιίιηα νοΓδ.ιιΐδ, 61 εοςϊιαηδ ριιεπ ε1ε§3ηιί.Ίΐιι εχκτηηιη,

ϊιιΐοηιαπια,ιιε ριιίεΐιηΐιιϋίηειη , οΙιεα'ίεηΐί.Ίίτι, »ι•:ιΐί:ιιιι,

Γκίαΐίδ Πογοπι . 9. ϋιιηιοηε ίτεηΐ αηώο , νβηεηιηΐ αά Ιο-

αιιη άβ φιο άίχίι ή Λίκί. Υεηεηιηΐ, ΐηηυίΐ, 3(1 πιοηίοηι

εχεείκυπι , φΐεηι δείΐίοεί οί ϋοηιίηηδ Ιηϋίοιηΐ : Ει

«άίβεανίΐ ίΐιί ΑοταΙιαηι αΐίαιβ. Ιΐεπιπί 0ΐ)δΙυρ85εο ]υδΐί

(οι ΙίΙιιϋίικ'ΐη , φΐοηιοϋο ροΐιιει ίΐ εχδίηιει-ε βΙΙιιγο ,

αυοιιιοοΌ νΜιιοπι , φίοπΊοάο ηοη ιΙβΓβα-πΐ ρι•χ αιι-

βΙΙδίί.Ί, 86(1 61 3Ι13Γ0 Χι1ίΙί('3νΐ!ΓΪΙ, βΐ ίηΐρΟδΙΙΟΓίΙ Ιί^ΠΛ.

Ει ΓιααΙυηι βΐίιιιη ίκικη Ιιααε ίηιροαιίΐ αιρετ αΙίανο.

40. Κι εχίεηάίΐ ΑοταΙιαηι ιιιιιικηη αιαηι , η ι αεάρεηΐ

αίαά'ιητη, βι οοε'ιάϋτεί βΐίιιηι ικκηι.

δ. ΑοταΙιαηιί (οτΐίίιιάο ει Ιιααπ οοιεαηεηΐία. — Νο

ΙβνίΐΟΓ ρΓΧΙβΓΟϋΓΓαηΐϋδ , ΟΊΙΟΓίί, φΙΧ (1ίθΐ3 βυηΐ: δεΟ*

ΟΟΙίιΚΙΟΓ.ιιηι^ φίοιικκίο ΠΟΙΙ 3\'ϋΙ;ιΓίΙ 3 ΟΟΙφΟΓΟ 31111113 ,

φίοιηοϋο ροΐυεί'ίΐ δΐιίδ ιιΐ3ΐιίΙιιιδ εο11ί§3Γ6, εΐ Ιίβιιίδ ίηι-

ροηοΓΟ Ιηιη ιΙίΙαΊιιηι , 1:ιιη 3ΐη»Ι)ί1βιη υηίςεηίΐυιη. Ει

εχίεηάίι , ίηηυίΐ , ΑοταΙιαηι ηιαηκιη ιιιαιη , ιιΐ ατιίρε-

ινί αΐιιάίνηι αά οεείάεηάιιηι βίίιιιιι ειιαιη. Ο πΊί^'κιίνΐιη

;ιιιϊιη.ιιιι! Ο Γυιίαιι ιιιεηίειη! ο ίηξϋηίειη 3ΐιιοΓϋΐιι! Ο

Γβΐίοηειη νίιιεβιιίειη Ιιιιπιηηαιη ιιαίιιηιιηΐ ΑαβρΊι ,

ίιΐφΐίΐ , αίαάίιιηι , χιΐ οεαάετεί βΐϊηηι ίΐιαη. ϋίπιηι ηΐΒ^ίδ

μΙιηϊκγ οι ο1ΐδΐΐφΐ'δΐ•3ΐη , Γυι-Ιβηιηβ &ρΪΓΪΐυιη ]ι»ιγϊλγ-

οη.Έ, 3η ριιβΓί οΙ)οιϋεηΐΐηπίΐ? ηυθ(1 ηοςιιο ΓοϊιιοΐβΙιΐί

ββι , ηβ(|υο Γβοΐιιηι α>βΐο ΙιιΙίΐ , βοϋ εοβδίι οί οΐιΐοηρβ-

ΓβνίΙ ΐΪ8 ςααϊ 3 ρ3ΐΓβ Γαοΐ:ι 8υη( , οι βίευΐ 331108 ουιιι

εϊΐεηΐϊο δΐιριτ αΐΐατο ;ιι οιι1)ιιίΙ , εχδρεοΐιιης ρ:ι!ι•ίδ (Ιβχ-

Ιει•3ΐη ? Υιμίιιιι ιιΐιϊ ΪΙΙη ρϊ;» ηκιΐδ Μία ηιπιιί.ι εοιίδυπι-

ιικινίΐ 61 ιιίΙιίΙ ίηίοπιιίδίΐ : οδίεικίεηβ 1>οηιΐ8 Ι)οιιιίηιι> ,

ί.ο ηοη (κχίιΐί ρικτιιιη, δοιΐ ροΐϊιΐδ ]αδΙί νίΓΐυΙοηι (1ε•

Ιι'5'ι νοίεηίβηη , Ιιχε ϊπιρεη^δβ : οίγοικιΙο ]υ8ΐο οί) νο-

Ιυηίαΐεηι βιιβηι, ει 3εεερΐ3 εοιΐ8ΐιιηπΊ3ΐ3 ηο$ΐΪ3 εχ

ιηεηΐε ρ.τΐι Ί.ιπΊιχ , ηυηο δΐιηιη οΌεΐ3Γ3ΐ υοηΐβηίΐ3(εηι.

II. Ει νοαινίι βίο» , ίιΐφΐίι , ηιιι/ ■■/«.« ϋοηιϊηχ άε εοοίο ,

άϊχίΐηιιε, ΑοταΙιαπι, ΑοταΗαιη. Ν.ιηκριϊα ΥΪ(1οΙ)3ΐ]υ51υιη

]:ιιιι :ιοείη<.Ίΐιιη εΐ ρ.ιΐ'3ΐιιιιι :ΐ(1 ίηιηιοί; Ίίοιιειη, εΐ νο-

Κ'ΐιΐΐ'ΐιι ίηιρίοιε ηΐ3ηιΙ;ιΙιιηι Ποιιπηϊ, ίίΐοίιοο νοεηΙ ουπι

<1ι' 0;ι•1ο, εΐ (1ί(•ίΙ : Λ1ιγ:ιΙι;ιιιι , ΛΙιιιιΙιαιιι. Βι-ιιο εΐ ηΐε

801111113110116 118118 881, III ΜΐρΠ'ϋΙ-, Ι ίιιφι'ΐιπιΐ ]|181Ϊ , 61

(]ΐΐ3ϋϊ ροΓ νοοοηι (ΙοίίηοΓΟίιΐΓ ]ιΐ8(ϊ (1γμ•.•γ3, ]3ιιι Ιεη-

«!ι•;ΐδ ;ιιΙ ρικ'ΐί ο.;ιι1«ιη. Ει άϊχϊι : Εκε (αο. \ϊ. Ει άίχίι :

Νε ϊίψαια χηαηυηι Ιιιαιη ίη ριιεηιιιι , ηεφιε (αααι Ηίϊ

φιίάηααηι. ΛΊιιιγ ϊΐιι'ιη εοαηονί αιιία Ιίηχει Οαιιη Ια , ει

ηοη ρερεηηΐι [ιΓιο Ιιιο άίίεείο ρτο, Ιετ ηιβ. Νε ίιφααχ ,

ίιιηιιίΐ, νιαηχιηι Ιιιαιη ίη ρυεηιηι. Νοη Ιιοε ρΓχεορί ιιΐ

Γ.ρΐΙδ ρθΓίίθΐ:ιΙΐΙ Γ , Π('(}110 \θΙ(Ι III ΟίΟίίΙαΙυΓ Πϊιΐδ 111(15 .

Ει'.Ι οι οϋοϋίειιΐίβ ΐιιη ιηαιιΊΓοδί.Ί .-ϊι οιηιιίυπδ. ΙςϊΐυΓ ηβ

Γπ-ΟΓίδ οί (|ΐιί(Ιΐ|ΐΐ3ΐιι. Οιιιΐοηΐιΐδ δΐιιη νοίυηΐβίε Ιυ3, εΐ

βχ Ιιαε ίο ευΓοιιο οι ρ4•χ<1ίεο. Ναηο ειιίηι εο^ηονϊ ςα'ΰ

Ιίηιβ8 Οεαπι Ιιι. ΥΙιΙο (ΐποπιο(1ο ΙιιιιιιϊΙϊιογ βο ιιοδίηυ ϊη-

Οπηίϋιϊ Ιιοε νοΛο βιίοιηροΓβΐ. Οιιίϋ ί^ίΐιΐΓ? ί»ηοΓ3ΐ)αΐ-

ηε 3ηΙο Ιιοο ]ιΐδΐί νίππίοιη , οι ηυηο οο^ηονίι οιηηίηηι

1>οιηίιΐ(ΐδ? Νοη Ιιοε, ίιιηυίΐ, δϊ^ιοΠεβΙ, φΐθ(Ι ηυηο ϊρδο

οο^πονεπί. δοί ςηίίΐ «ΙίεεΓε νηΐι ? Νηηε, ϊηηυϊι , οηιηϊ-

Ι)υδ (1βεΐ3Γ33ΐί , φιοηιοιίο δΐηοοΓΟ Ιϊπιογο ΟβυηΊ εοΐ35.

Ναιη ε§ο ηονεΓβιιι Γαιιιιιΐιπιι ιηουηι : ηυχ πιιΐβιιι ιιιιιιο

3 Ιο ΓβεΙβ δΐιιιΐ (Ιοείπηχ πκιΐιτίβ βυηΐ Ι3πι ρΓΧδβηΐϊΙ>υ8

(ρι.ιιη ΓιιΙυΐ'ίδ. Νοίιιιη οηΐιη ΓοεϊδΙϊ ηυηο οηιηίυυδ 16 Ιι'-

ΐίΐΟΓε Οουπι , ει οιιγβγο υΐ ιιιηιιϋηΐη οίυδ οροΓβ ϊιηρ1ο38 :

Ει ηοη ρερπτοίιΐί βΐίο Ιυο ά'ύκίο ρτορίοτ ιηε : ίΙΙϊ φΐί Οπί

ιΐίΐοοίυδ οδΐ , φΐοηι Ι3ηι 3Γ(1εηΐ0Γ ;ιιπαδ , ηοη ρορεΓ-

είδΐί ρι-ορίΟΓ πίο , ρΓορίΟΓ ηΐ3ΐι(ΐ3ΐιιιη οι ]ιΐδδΐιιη ηιοιιιη :

δ;•4 ρι.ιΐπΐιίΐϊ ιιι;ιιιιΙ:ιίιιιιι ιιηίιιιι ΓιΠο Ιιιο. ΡΓΟίηϋΊ: οι

Γιΐίυπι ΐιιιιηι 3εείρο. Ρπ>ρΐι:ι• Ιιοε εηίηι ροΙΙίείκιδ δΐιιη

ΙΊιγο πι δοηιοιι κιιιηι οχίοικίεη-ΐιιΐ' : Γβϋίιηίΐυδ ει^ο υΐιε-

οΊειιΓιχ Ιικο εοπιικι , αΐιί. Εςο οιιίιη νοίιιιιΐηίοιη οογο-

η3Γθ$ο1οο, εΐ ρΓορίβΓ ηιεηίοηι ρπιιηΊα Ιλτ^ιγι. ΟρεΓΟ

0 1 ί 1)1 ίΐΙφ'ϋΓΙ ρΐΙΓ 881 03 Ι|Ι1Χ 3 (β (Π(1η δΙΙΙΙΙ 81 ΚβΓΤΪδ

1(1)8 οί Ιδωε : ίΐϋδ οηίιη ρΓοπιίδίβιί, €ηιη αάοτανσί'

ηηι» , >ΐί/ίί>ιΉ(ΐΐ5 : οεεο Ιιοε ηιιηε ογϊι ; εΐ ριιεπ> ι-ο-

επμΙι', Ι'ίιΊ ον'ιι ειΐ αά ΙιοΙοεαιιιΐιιηι ? Ώαι$ νίάώίι ύοϊ-

ιιιείΊριί ουαη αά ηοΐοεαικίηηι , α'ίχίδΐί. Εεεε ειιιη Γβ-

δρεχοήδ , ίηφίίί , οευΐίδ , νί(1ο ρΓχϋΐεΟηι 3 Ιο ονοηι ,

(ριηηι δείΐίοεί ρΓΟ ρυιτο ββεηίίεβϋίδ. 13. ΙΙι τειρεχίΐ

αιιίεηι οι•«/ί* νίάίί : ει εεεε ατίει ηηη$ άεΐίηείιαίατ εοτηί-

(ι ιιι, ί/ι αιοηιΐο 8αοεε. Ει ίνιΐ ΑοταΙιαηι , εΐ ακερίΐ αηε-

Ιεηι, εΐ οοΙχιΙΗ ίΙΙιιηι ίη ΙιοΙοεαηαιιιη ρτο Ιιααε βΐίο $ιιο•

ΥίιΙί ι-οΓι^ίοδίιιη Ιιιηιη ηιοηίοιη, ίικρΓιΙ, εεεε ίιΐ ιριοιΐ

ρΓΪιΐδ (Ιίχίδΐί ρυεΓΟ, Ιιοε ιίΐιί ρπνρηι-ηνί. Κι απερίί,

ϊηφίίι, ίί οΰΐιιΐίι ίη ηοΐοοαιίίΐιιηι ρτο Ιιααε βΐίο $ιιο.

Υί(Ιίδ:ϊ ϋοϊ ο1οιηοηΙί3ΐιι? Ει δΐιοπίίοίιιιιι εοιίδυηιπιαίιιηι

βδΐ, <•ι ρ:ι(Γί:ιι•εΙΐ3 ΓϋΙίι,'ίο-αιιι δο3ΐιι ηιοιιίεηι (Ι('< Ια-

Γίΐνίι , οι 3 νυ1υηΐ3ΐβ εοΓοηβπι τερΟΓΟνίΐ : ει Ιδ330

βεεορίο , τεάϋΐ ουηι ίιιηυιηοιίδ εοΓοηίδ.

ϋαεήβείιιιη ΑΙιταΙιω βαιιτα εηιάι. — Ηχο 3ΐι1ειη

οιηη'ιιι ΓΐξΐΐΓ3 ίιιεπιηΐ εΓυείβ. ΡΓορΙβΓοα ει ΟιηδΙυδ

ϋιΐιΙ.ιίδ (1ΊεεΙ)3ΐ : ΑΙταΙιαιη ραΐετ ναΐετ εχιηίίαυίΐ , ιιί

νίάετεί άίεηχ ιηειιιη ; ει νίάίί , ει ααν'ι$ιι& ε$ι (Ιοιηι. 8.

5ϋ). Οιιοιηο(1ο νίϋίι , ε-υί Ιοι 3ΐιηϊδ ρΓχεεδδΐι? Ι'ογ

(Ί•;ιιι•3ΐτι, ρβΓ υιη1)Γ3ΐη. δίευΐ εηίαι Ιιίο ονίδ ο1>1»(3 βδΐ

ρΓΟ Ιδ330, ΐ!3 01 1'3ΐΊθη3ΐϊβ Ιι^ΙΙΙΙδ ΟΐΐΙ.ιΙΠδΡδΙ ρΓΟ Ι1Ι11ΙΙ(1θ.

ΟροΓίιΊκιΐ οηίιη ίη ηιηΐιι-α άΌδεΓίυί ει ρΓΧδϊςηβΓί αιιΐοα

νεποΐεηι. ΥίαΌ ηβιηφίε , οΙΐδεεΓΟ, εαι-ίδδίιιιβ, ςαο-

πιθ(1ο οηιηί3 ρεΓ ηιηΙ)Γ3ΐη ρι\χΠ§υ.Γ3ΐ3 δηηΐ : υηίςεηί-

Ιυδ ίΙΙίε , 61 υηίςοηίΐυδ Ιιίο (α) ; άίΐεείηδ ίΙΓιε οι

{.Ί.τιικιηιΐδ, άίΐεείηδ εΐ Ιιίε .ιε ςεπηβικίδ. ΙΙίε οηίιη

«ί ΕίΓιιιχ ))!<Ί(5 άιίει-ΐηι , ίη φιο ηιίηί Ιιεηε εοηιρίααά

(ΜαιιΙι. 3. 17). Α ρα(Γ0 ίΙΙε ίη 1ιοΙοε3υ8ΐυιη οίΓο

ι (Ίιηΐιιι- , οί Ιιιιηο ΙΊιιογ Ιπιιϋιΐίΐ. Ει Ιιοε ιΙ;πιι;α

Ρ.ηιιΙιΐδ ϋίοοιίδ : (}ιιΊ ρτορτίο Ρίίίο $ιιο ηοη ρερετάι ,

ιεά ρτο ηο/ιίί οηιηίΐιιΐί ΙταάίάΊΐ ίΙΙιιηι : φιοηιοιίο ηνη

ει ενηι ίίΐο οηιηία ηοοί$ άαίιιηιι ε$ΐ (Κοιη. 8. 52) ? Ηυε-

ιΐδίριο ιιιιιΐιπι ; ρο$ΐβ3 Γοηιιη νοΓίΐβδ Ιοιι^β εχοοΙΙεη-

Γιογ ηιοιιδίΓ.ιΙιΐΓ. Λ^ηιΐδ εηίηι Ιιίε γ:ιιϊοιι:ι1ϊ» ρΓΟ ιοι»

ηιιιιιι!ο ο1ι1;ιΙιΐδ 8ί1 , ΙοΙυηι οι Ιχίιι ιοπμπιιιι ριΐΓΐΙίειι-

(ο) Ηαϊε Ιοοο εοηΓβΓβΙϋΓ οπιΐϊο ύβ 1)6310 Αΐ»Γ3ΐιαηιο, 5Μ-

ΡΓ3 τοηι. Μ, ({ΐιχ ηοπιίϋϊ ϊη ηιιιΐιίδ Ιιυίς ηοίΐΐ'χ• 3θΐηί» (1β•

ρΓβηοηίΙοΙϋΓ.



451 «*ΙΝ Γ.ΛΡ. XXII 0ΕΝΚ8. ΗΟΜΙΙ,. ΧΙΛΗ.

ηώ? ού βυνεχΰβη, πώς ήνεγχε ταμιεύσασθαι, χα\ μή

χατάδηλον ποιήσαι τω παιδί τδ μέλλον Εσεσθαι, άλλά'

φησ» γενναίω φρονήματι καϊ ανδρεία τή ψυχή• Ό θίδς

έπεται έβιτώ χρόβατον είς ό.Ιοχάρχωσιν, τέχνον.

Ό(Λ χαΧ Ενταύθα πώ; ουκ είοώ; πάλι» μηνύει το μέλλον

Εσεσθαι. "Εδοξε γάρ διά τής άποκρίσεως παραλογίίε-

σθαι τον Ισαάκ, άλλ' εκείνον μέν διά τών ρημάτων πρδς

τδ παρδν Επεισεν, αύτδς δ» μείζονα την όόύνην καΐ έπι-

τεταμένην ύπέμβνϊ, τ* βήματα αυτά στρέφων έν τ||

διανοία, καϊ έννοών τοΰ παιδδς την εύμορφίαν την Εξω

θεν, Λ)ς ψυχής τδ κάλλος, τδ πειθήνιον, τδ Επέραστον,

«ύτδ τής ηλικίας τδ άνθος. ΠορευΟέντες δε αμφότεροι

ήΛθον έχϊ τύν τόχον, ον εΐχεν αύτψ 6 θεός. Παρ-

εγένοντο, φησ\ν, έπ\ τδ δρο; τδ νψηλδν, δπερ αΰτώ ό θεδς

Εγνώρισε• Καϊ φκοδόμησεν έχει Αβραάμ βυσιαστι}-

ριον. Πάλιν εκπλήττομαι τοΰ δικαίου την άνβρείαν, πως

ήδυνήθη τδ θυσιαστήριον οϊκοδομήσαι, πώς ίσχυσε, πώς

ού δ'.ελϋβη Οπδ της αγωνίας. "Αλλά κα\ τδ θυσιαστή

ριον ώκόδόμησε, χα\ Επέθηχε τά ξύλα. Καϊ σνμχοδί-

σας Ισαάκ τύν νίόν αύτοϋ, έχέθηχεν αύζύτ έχϊ τύ

θυσιαστήριον. ΚαΙ έξέτεινεν Αβραάμ την χεΤρα αύ

τοϋ. Λαβείν την μάχαιραν, σράξαι τύν νΐύν αύτοϋ.

γ. Μη απλώς παραδράμωμεν , αγαπητοί, τά εϊρη-

μενα, άλλ' Εννοήσωμεν πώς οΰκ άπεπτη τοΰ σώματος

ή ψυχή, πώς ήνεγκε ταΐς οίκείαις χερσ\ συμποδίσαι, κα\

τοίς ξΰλοι; έπιθεΐναι τδν άγαπητδν, τδν Επέραστον,

τδν μονογενή• Καϊ ίζέτεινε,γτ,Λν, Αβραάμ την χείρα

αύτοϋ. Λαβείν την μάχαφαν, σ^άξαι τύν νΐύναύΐοϋ.

'Ο. φιλόθεου ψυχής! ώ γνώμη; ανδρείας ! ώ πίθου έπιτε-

«αμένου! ώ λογισμού νιχώντος άνΟρωπίνην φύσιν! "Ε-

Λα€ε, φησ'ι, την μάχαιραν, σ&άξαι Τύν νϊνν αύτοϋ.

Τίνα θαυμάσω και εκπλαγώ ; [477] τοΰ πατριάρχου τδ

άνίρεϊον φρόνημα, ή τοΰ παιδδς την ΰπακοήν ; δτι ούκ

άπεσκίρτησεν, ούδε Εδυσχέρανε πρδς τδ γινδμενον, άλλ'

ΕπείΟετο καϊ είχε τοίς ύπδ τοΰ πατρδ; γινόμενοι;, κα\

κβΛάπερ άρνίον μεθ' ησυχία; τω βωμώ έπέκειτο, ανα

μένων τοΰ πατρδ; τήν δεξιάν ; "Αλλ' επειδή τά της γνώ

μης «πάντα άπηρτίσθη, κα\ ουδέν λοιπδν ένέλιπε, δει-

χνϋ; ο άγαθδς Δεσπότης δτι ού σφαγήναι τδν παϊδα

Ρουλόμενβς τβΰτα έπέταξεν, άλλα τοΰ δικαίου βέλων

Ικκαλύψαι τήν άρετήν άπδ της γνώμης στεφανώσας τδν

δίκαιον, κα\ άπδ της προαιρέσεως, τοΰ πατριάρχου τήν

άπηρτισμένην Ουσίαν δεξάμενος λοιπδν τήν οίκείαν

Επιδείκνυται φιλανθρωπίαν. ΚαΙ έκάΛεσεν αντύν, φη-

σ'ιν, άγγεΛος Κυρίου έχ τοϋ οϋρανοϋ , χαΐ είχεν ■

'ΑΟραάμ, Αβραάμ. Επειδή γάρ έώρα συντεταμέ-

νον τδν δίκαιον, χ«1 ϊτοιμον 6ντα πρδς τήν σφαγήν,

χαΐ τδ έπίταγμα πληρώσαι ρουλομενον, διά τούτο καλεί

«ύτδν έκ τοϋ «Ιρανού, **£ φτ,σιν, Αβραάμ, Αβραάμ.

Καλώς κα\ ένταύθβ τφ δ4πλασ«σμώ «χρήσατο, ίνβ

περιγένηται τη; δρμής τοΰ δικαίου, και μονονουχ\ βιά

τής φωνής χατάσχη τοΰ πατριάρχου τήν δεξιάν ίπει-

γομένην πρδς τήν τοΰ πα*οδς σφαγήν. ΚαΙ εϊχεν Ίδον

εγώ." Και είχε- ΑΤή έχιβάΛης ΐην χεΐρά σον εχϊ τύ

χαι&όριοτ, μ^6έ ποίησης αύτφ μηδέν. Νϋν γάρ

ίγνων ότι ψοβχί χύνΒεΙννϊ,καΙ οϋΛβρεΙσντοϋνΙον

σον τον άγαχητον *«' έμέ. — Μη έχιβάΛης, φησί,

την χεϊρά σον εαϊ τύ χατδάρινν.Οί το ίργον γενέσθαι

ρΝ>υλ*μενος τοΰτο έπίταξβ , ούδε σφαγήνβι βέλων τδν

παϊδα τδν σδν, άλλα τήν ΰΛακοήν τήν σήν &7?ισι κατάδηλον

ποιήσαι. Μή τοίνυν ποιήηι; αύτω μηδίν • αρκούμαι

γάρ τί γνιϋμΐ) τ{ σ{, χβ\ ίντεΰβεν στεφανώ χα», ανακη

ρύττω ι:. Νύν γάρ Ιγνων δτι φ0ζξ βυ -4ν βί4ν_ -()ρι

Ρατβοι.. Οη. υν.

λέξεως συγκατάδασιν. Τι ουν ; πρδ τούτου ήγνόει :οδ

δικαίου τήν άρετήν, κα'ινΰν 5γνω δ τών δλιον Αεσπότης {

Ού τοΰτό φησιν, δτι αύτδς νϋν ?γνω. Άλ)Λ τί; Νΰν>

φησίν , άπασιν έγνώρισας, όπως ειλικρινή τδν φό6ον

Εχεις τδν πρδς τδν θεδν. Έγώ μέν γάρ ζδειν τδν £μδν

θεράποντα • τά δε νϋν παρά σοΰ γενόμενα το'ς τε νϋν

ουσι, ταΐ; τε μετά ταΰτα γενεαίς διδασκαλίας ύπόθεσις

γενήσεται. Έγ>/ώριια; γάρ νύν άπασιν δπω; φο6ή τδν

θεδν, και τά προσταττόμενα ει; Εργον άγαγεϊν σπεύ

δεις • Κα\ ούχ έρείσω τοΰ νΙοϋ σον τοϋ άγαχητον

δι έμέ • τοΰ σφόδρα σοι περιποθήτου κα\ γνήσιοι; ΰπδ

σου άγαπωμένου οϋχ έφείσω δι' έμέ, διά τδ πρόσταγμα

τδ έμδν, διά τδ έπίταγμ» τδ παρ' Εμού • άλλα προετί-

μησας τδ παρ' Εμού κελευσθεν τοΰ παιδδ; τοΰ σοΰ. Λιά

τοΰτο κα\ τδν παϊδα δίχου τδν σόν. Διά τούτο γάρ σοι

Επηγγειλάμην τδ σπέρμα τδ σδν έκταθήσεσΟαι • κα\ τδν

έπ'ι τή ϋ-αχοτ1, στέφανον άναδησάμενο; άπιθι. Έγώ γάρ

τήν προαίρεσιν οίδα στεφανοΰν, κα\ άπδ της γνώμης

τά βραβεία παρέχειν. ΕΙ; Εργον γάρ Εκ€ήναι προσήκει

τά παρά σοΰ ρ>,θέντα κα\ τοϊ; παισ\ τοις σοίς κα\ τψ

Ίσαάχ • Εκείνοι; γάρ έπηγγείλω, δτι Οροσχννι)σαντε(

άναστρέψομεν ' χα\ τοΰτο ήδη Εσται • καΐ τω παιδΑ

πυθομένω, Ποϋ ίστι τύ Λρόβατον τύ είς ό.Ιοχάρχωσιν ;

Ό 9εύς οψεται έαντψ χρόβατον είς όΛοκάρχωσνν,

εΤπας. Ιδού ουν άναβλέψας [478] τοις οφθαλμοί; σο«

δρα τδ προ^όηθέν παρά σοΰ πρόδατον , όπερ άντ'ι τοί

παιδδς δλοκαρπώσεις. ΆναβΛέψας δέ τοϊς δφϋαΛμοϊς

εΐδε, χαϊ Ιδοϋ χριύς είς κατεχόμενος τό>ν χεράτ<α*

έν ρντφ Σαβέχ. Καϊ έχορεύΟη Αβραάμ, χαϊ εΛαβε

τννχριύν, χη\ άνψ•εγχεν ανΐύν είς όΛοχάρχωσιΥ

ά>-ϊΊ Ίσαάχ τοϋ νίοΰ αύτοϋ. Είδόν σου, φησί,τής γνώ

μης τδ φιλόθεον, Ιδού δπε ρ προλαβών είπε; τώ παιδί, τοΰτό

σοι παρεσκεύασα. Καϊ ΙΛαβε,χαϊ άνήνεγχεν είς όΛοχάρ-

Χωσιν άντϊ Ισαάκ γοϊ; νΙοϋ αύτοϋ. Είδες θεοϋ φιλαν

θρωπίαν ; Κα\ ή θυσία άττηρτίσθη, κα\ ό πατριάρχης τδ

φιλόθεον «ύτοΰ της γνώμης Επεδείξατο, κα\ άπο τή<

προαιρέσεως τδν στέφανον έκομίσατο, χαι τδν ΊσαάΧ

λαβών έπάνεισι μετά μυρίων στεφάνων. Ταύτα δε πάντα

τύπος Εγίνετο τού σταυρού. Διά τοΰτο κ*1 ό Χριστδς

τοΐ; Ίουδαίοις Ελεγεν • Αβραάμ ό χατΐ\ρ υμών ι)γ«Λ-

Λιάσατο, Ινα ϊδ\\ την ημέραν τήτ έμήν ' καϊ εΐδε ,

χαϊ έχάρη. Πώς εΐδεν δ πρδ τοσούτων γεγενημένος

χρόνων; Διά τοΰ τύπου, διά τή; σκιά;. Καθάπερ γάρ

Ενταύθα τδ πρόβατον προτηνέχθη άντ\ τοΰ Τσαάκ,

ούτως ό λογικδς άμνδς προτηνέχθη ύπερ της ο'κουμέ-

νης. "Εδει γάρ Εν τή σκιά προδιαγραφήναι τήν α/.ι,Οε'.αν.

"Ορα μοι γάρ, αγαπητέ, πώ; άπαντα διά τή; σκιάς

προετυποΰτο • μονογενής Εκεί , κα\ μονογενής Εν

ταύθα • άγαπητδς 4κ*Ι καϊ γνήσιος . άγαπητδς

υλ\ Ενταύθα κβ\ γνήσιος. Ούτος γάρ έστιν ό ΥΙός

μου ύ άγαχητύς, φησ\ν, έν φ ηνδόχησα. 'Τπδ τοΰ

πατρδς Εκείνος είς δλοχαϋτωσιν άνεφέρ»το, χα\ τούτον

ο Πατήρ Εξέδωχε. Κα\ βο? Παύλος λέγων Ός γ* τοΰ

ΙδΙον ΥΙοϋ ούκ έφεΐσατο , άΛΛ' ύχέρ ίψώτ χάντων

χαρέδνκεν αύτύν, χύς ούχϊ χαϊ συν αύτφ τά χάνια

ήμό- χαρίσεται ; Μέχρι τούτου ή σχιά * λοιπδν δέ τών

πραγμάτων ή αλήθεια πολύ τδ ϋπερέχον έπιδείκνιται.

Ό γάρ άμνδς ούτος 6 λογιχδς υπέρ άπάσης της οικου

μένης προσεφέρετο , ο^τος τήν οϊκουμένην άπαΛν Εξ.

εχάΟηρεν • ουτοί το'^ϊάν'ρί.'ΛΜς της πλάντιίτ,ΪΛυθέρωσ*,
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κα\ πρδς τήν άλήθειαν έπανήγαγεν ούτος την γήν ού-

ραν'.ν :πιίησεν,ού των στοιχείων έναλλάξας τήν φύσιν,

αλλά τήν έντοϊ; ούρανοΤς πολιτείαν ε!; τους ΙπΙ γης άνθρω

που; μβταστήσας. Διά τούτου πάσα ή των δαιμόνων θερα

πεία λέλυταΐ'διά τούτου ουκ ίτι λίθοι; κα\ ξύλοις προσ-

κυνοΰσιν άνθρωποι, ουδέ οι λόγω τετιμημένοι τοις άναι*

σθήτοις ύποκύπτουσιν, άλλα πάσα άπελήλαται ή πλάνη,

χαϊ τδ της αληθείας φως την οίκου μένην κατηύγασεν.

δ\ Είδες της αληθείας τήν ύπεροχήν ; είδες τί μεν ή

σκιά, τί δε ή αλήθεια ; Καϊ έχάΛεσε, φησ\ν, Αβραάμ

χό δνομα τοϋ τόπου εκείνου. Κύριος είδεν • Ινα εϊ-

χωσι σήμερον, Έν τφ δρει Κύριος ωφθη. "°Ρα του

δικαίου τήν φιλόθεον γνώμην, πώς εκάστοτε έκ των

συμβαινόντων τά; προσηγορίας τοις τόποις έπιτίθησι.

Τήν γάρ παρά τοΰ θεού γενομένην έπίσκεψιν » βουλόμε-

νος, χαθάπερ έν στήλη χαλκή, έναποθέσθαι τφ τόπω δια

τής προσηγορίας,φησ^,Κηί έχάΛεσε το δνομα τοΰ τόπον,

Κύριος είδεν- "Ηρκει μεν ουν πρδς άμοιβήν τψ δ'.καίω

κα\ τδ ζώντα έπαναγαγεϊν τδν Ισαάκ, και τί) άξιωθήναι

τοΰ εγκωμίου τοΰ μεγάλου, τοΰ, [4791 Ννϊ" ^Ρ™*" °τι

ροβη τύν θε_' γ σύ• άλλ' ό φιλότ ιμο; ταϊς δωρεαίς άε'ι νικών

κα\ ταϊς εύεργεσίαις τήν Εννοιαν τήν ήμετέραν, έπιδαψι-

λεύεται καϊ νϋν τοϋ δικαίου τήν γνώμην, και αμειβόμενος •>

φησι πάλιν προ; αυτόν Καϊ έχάλεσεν άγγεΛος Κυρίου

τύν Αβραάμ δεύτερον έχ τοϋ ουρανού, Λέγων • Κατ'

έμαντοΰ ωμοσα, Λέγει Κύριος, οδ εΐνεχεν έποίησας

ζό ρ" τίμα τούτο • χαϊ ούχ έρείσω τον νΙού σον τοΰ

αγαπητού ΰΐ έμέ, ή μην εύΛογών εύΛογήσω σε,

καϊ χΛηθύνων χΛηθννώ τύ σπέρμα σον , ώς

τους αστέρας τοΰ ουρανού καϊ ώς την άμμον την

παρά τύ χεΤΛος τής ΟαΛάσσης. χαϊ χΛηρονομήσει τύ

σπέρμα σου τάς πόΛεις τών ύπεναντίων, χαϊ ένεν-

Λογηθήσονται εν τφ σπέρματί σου πάντα τά έθνη

της γης,άνίΤών ύπήχονσας νηςέμης ρωνής. Επειδή

έπλήρωσας, φησ\, τδ έπΐταγμα τδ έμδν, χα\τήν οίκείαν

ύπακοήν διά πάντων έπεδείξυι, διά τούτο άκουε, ότι

Κατ' έμαντοΰ ωμοσα, Λέγει Κύριος. "Ορα θεοϋ συγκα-

τάβασιν ■ Κατ' έμαντοΰ, φησ'ιν, ώμοσα, ίνα Οαρίεϊν

Ιχης, δτι πάντως Εσται τά παρ' έμοΰ είρημένα. Επειδή

γάρ οί άνθρωποι, έπάν δή δρκον έπιθώσι τοις έπαγγελ-

θεϊσι, τότε ώς βεβαίαν τήν ύπόσχεσιν δεξάμενοι, οϋτω

διάκεινται οί τήν έπαγγελίαν έσχηκότες ■ διά τοϋτο κα\

ύ Δεσπότης τή ανθρωπινή συνήθεια χρησάμενός φησι ■

Κατ' έμαυτοΰ ώμοσα, οδ εΐνεχεν έπαίησας τύ ί>ήμα

τούτο, χαϊ ούχ έρείσω τοΰ νΙοΰ σου τοϋ αγαπητού

δι έμέ. Σκόπει μοι φιλανθρωπία•; Δεσπότου. Ούχ

έφείσω τοϋ υΐοϋ σου τοΰ άγαπητοΰ δι" έμέ. Κα\ μην

ζώντα αύτδν έπανάγει. Μή τδ τέλος Κης, αγαπητέ,

άλλα τήν γνώμην μάθε, μεθ' ής άσυλλογίστως τά προσ-

ταττόμενα έπλήρου. "Οσον γάρ εις προαίρεαιν, ήμαξε

τήν δεξιάν ό πατριάρχης, κα\ κατά της δέρ^ας του παι-

δδ; έπαφήκε τδ ξίφος, κα\ άπηρτισμένην άπειργάσατο

τήν Ουσίαν ■ 8ι' δ κα\ ό Δεσπότης, ώς είς Εργον της Ου

σίας ένεχθείσης, ούτω τδν Επαινον τοϋ δικαίου συντίΟησι,

και φησιν, δτι Ούχ έρείσω τοϋ ν'ιοϋ σου τοϋ άγαπη

τοΰ δι έμέ. Σϋ μέν οΰκ έφείσω διά τδ έμδν πρόσταγμα ■

ΐγώ δε έφεισάμην διά τήν σήν ύπακοήν. "Ενεκεν ουν

της υπακοής ταύτης αμειβόμενος σε, ΕνΛογτ\σω σε,

χαϊ χΛηθύνων π.Ιηθυνώ σε. "Ορα ευλογίας έπίτασιν,

άντ\ τοϋ, Έπ\ πλέον πληθύνω τδ σπέρμα σου. Ούτος γάρ

■ (ΙυίιίφΝ' ΠΜ3. ίπισκοπήν.
Λ Καϊ αμειβόμενος ροΐββΐ 1>ϊκ ίυρίΐεί πιοϋο ιηΙοΙιΐί{ΐ, α ι•ι-

άκϊηι α//οο«ίΐ(ί, νβΐ «Ι τ£$ραι«Ι«η*, <1»ο ϋ•1"*" ιυιίΓρϋΙιΐΓ Ιι.το

νοχ 8»•ρίΗ8ίΠ)β, ΥβΙ βίρ'ί«"•> Ρ01Ρ»1, ίΙΙΊΟΜ»"• Γ«««»«Τί/Ι.«,

μυρ ΐΐ Ηΐ«ι.'ϊ••ηρΓθηίΗΗίΊΪίι« ηάάοι», οι Ικκ: ροβίιτίοπ πιοϋο

ραίυ Ιιίί ιιιΐβΐ! Βοηϋιιιη ' »β.

δ τή γνώμη σου σφαγιασθείς, ούτως είς πλήθος Ιχτει-

νόμενον Εξει' τδ σπέρμα, ώς τοϊς άστροις κα\ τή άμμι.»

παρισωθήναι, Καϊ πάντα τά έθνη ένευΛογηθηναι εν

τφ σπέρματί σου, άνθ' ων ύπήχονσας της έμης (?ω-

νής. Ταύτα δέ σοι, φησ\ν, άπαντα έσται διά τήν πολλήν

ύπακοήν. Άρα τών μυρίων ήμϊν αγαθών πρόξενον «

γίνεται τδ ύπακούειν τώ Δεσπότη, και πείθεσθαι αύτοϋ

τοις προστάγμασι, κα\ ομοίως τψ πατριάρχη τούτω μή

περιεργάζεσθαι τά παρ' αύτοϋ επιταττόμενα • άλλα

καθάπερ ευγνώμονας οίκέτας πληρούν τά διατεταγμένα,

κα\ τδν υπέρ τούτων λόγον παραγωρεΐν τω Δεσπότη ;

Έάν οδν οϋτω παιδεύσωμεν εαυτούς, δυνησόμεθα κοΛ

τήν αυτήν ύπακοήν τω δικαίο) έπιδείξασθαι, κα\ τών

αυτών στεφά•Λι>ν έπιτυχεΐν. Πώς δέ ύπακούσομεν ; 'Εάν

τάς έντολάς αύτοΰ διά τών Ιργων [480] πληρώσωμεν.

Ούγάρ οί άχροαταϊ,ψ^σί, τοϋ νόμου διχαιωΟήσονται,

άΛΛ' οί ποιηταί. Τί γάρ δφελος, έάν καθ" έκάστην μέν

άκούωμεν, άμελώμεν δέ της τούτων εργασίας; Διδ παρα

καλώ, έπ\ τήν έργασίαν αυτών τών Εργων σπεύσωμεν

ουδέ γάρ άλλως σωθήναι δυνατόν ■ ίνα κα\ τά ήμαρτη-

μένα άπονιψώμεθα, καϊ τής παρ' αύτοϋ τοϋ Δεσπότου

φιλανθρωπίας άξιωθώμεν, χάριτι κα\_οίκτιρμοϊς^ τοϋ

Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, μεθ' ου τω Πατρ\ ή δόξα,

άμα τψ άγίιρ κα\ ζωοποιφ Πνευματι, νϋν κα\ άε\, κα\

είς τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ'.

Άπεχρίθησαν δέ οί νΐοϊ τοΰ Χέτ πρδς "Αβραάμ, χ>Λ

είπαν ΒασιΛενς παρά θεοϋ εΐ σϋ ένήμιν, έντοις

έχΛεχτοϊς μνημείοις ι\μών Οάψον τύν νεχρόν σον.

ΕΓδετε χθες, άγαΓ.ητοϊ,τού πατριάρχουτήν άνδρείαν-

είδετε ψυχήν αδάμαντος στερόοτέραν, πώς, τδ ηκον είς

αύτδν, διά τδν τ.ζρ\ τδν θεδν πόθον ιερεύς τοϋ παιδδς

έγένετο, κα\ τ$ μέν γνώμη ήμαξε τήν δεξιάν, κα\ τ*

Ιζρίϊον προσήνεγκε • διά δέ τήν &•<>ατον του Θεοϋ φιλ-

ανΘρωπίαν σώον κα\ υγιή τδν παϊδα λαβών έπανηει,

ν.α\ άπδ τής προαιρέσεως άνεκηρυττετο δ πατριάρχης

κα\ τδν στέφανον λαμπρδν άνεδήσατο, κα\ τούτον τδν

τελευταϊον αγώνα ήγωνίσατο, κα\ διά πάντων τδ φιλό-

«εον αυτού τής γνώμης έπεδείξατο. "Ιδωμεν <> και σήμε

ρον τοϋ δικαίου τούτου τδ φιλόστοργον, οσην ποιείτα»

τοϋ παιδδς τήν κηδεμονίαν. Επειδή γάρ μετά τδ άπο

τής θυσίας ταύτης έπανελθεϊν τή; καινής κα* παραοόςου

διεδέξατο αύτδν τής Σάρκας τδ πένθος, αίτήσας παρά

τών υιών Χέτ κτήσιν τάφου, και πριάμενος τδν τόπον,

άπλετο τδννεκρδν, καϊ ταύτην πρώτην αρχήν κτήσεως

ποιείται ό πατριάρχης διά τήν τή; Σάρ,ίας τελευτήν.

Δεικνΰσα γάρ ήμϊν ή θεία Γραφή διά πάντων του δικαίου

τ^ν άρετήν, κα\ δτι ώς πάροικος κα\ παρεπίδημο; άπαντα

διήγε τδν χρόνον, κα\ τούτο έπεσημήνατο, Ινα μάθωμεν,

δτι ό τοσαύτης απολαύων τής άνωθεν συμμαχίας, χα\

ούτω περιφανή; γεγονώς, κά\ έπ\ τοσούτον πλήθος έκτα-

θε\ς, οίκεΐον τόπον ούκ έκτήσατο, καθάπερ νϋν πολλοί

ποιοϋσιν, αγρούς κα\ κώμας, κα\ πολλήν τίνα κα\ άφα-

τον περιουσίαν κατακτάσθαι σπουδάζοντες £. Είχε γάρ

άρκούντα πλοϋτον τδν άπδ τής γνώμης, κα\ ούδεμίαν

περ\ ταΰτα έποιεϊτο τήν σπουδήν. Άκουέτωσαν οί άθρίον

;•α\ έν μιά καιροΰ ρΌπή τά πάντων περιβαλλόμενοι, κα\

πανταχού! ώς ειπείν, τής οικείας πλεονεξίας τήν έπιθυ-

μίαν έκτείνοντες, καν μιμείσθωσαν τδν πατριάρχην, τδν

ουδέ δπου χαταθή της Σάρκας τδ λείψανον έσχηκότα,

μέχοις δτε, χα\ ύπ' αυτής τής ανάγκης ωθούμενος, ωνή-

σατο τδν άγρδν καϊ τδ σπήλαιον παρά τών υιών Χίτ.

Ότι γάρ περίβλεπτος ήν παρά τοϊς τήν Χαναναίαν οί-

κούσιν, άκουε τών υιών Χέτ πρδς αύτδν λεγόντων [481)

ΒασιΛεϋς παρά θεού σύ ει έν ήμϊν, έν τοις έχΧεκτοις

« 8»νϊΙ 61 ρϊυεϊ Π155. πρόξενος, ςη« ΙεεΙϊο ηοιι ϋροηιοιι.ίί.

Λ 8»νιΙ. 61 «βχ Π188. ήγωνίσατο, ίνα διά πάντων το φιλόθεο»

αύτοϋ τής γνώμης άπασι γένηται χαταδηλον. Ιδωμεν.

β ΙΙκρ, χαταχτάσβαι σπουδάζοντες, όβ9ΐιηΙ ιη !>3νι] Π II»

ϊΐίςΐίυΐ ιτΐ8ϊ.
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νϊΐ ; Ιιίο ηοηιίηβδ οΐ) ογγογο Π1>ογ.ι\ϊι, οι αιΐ νοιϊΐηίοηι

Γβίΐϋΐίΐ ; Ιιίο ΐοιταηι οχΐιιηι ίοοίι , ηοη οίβηιοηίοπιπι

ίιηηηιΐ.ιΐη η:ιΙιιι\ι, δοϋ οοηνβΓδηιίοηο οχίοδίί ηοηιίηί-

1»ϋδ βιιροΓ ΐβΓΓ.ιιη οΌ$;εηΐίΙ)ΐΐ8 3ΐ1ηΐα. Ρογ ηυηο οηοηίδ

ϋ:υπιοιιιιιη οιιΐΐιιβ 50Ι11Ι115 β$1 ; ρπΊιπιιο Γκ-Ιιιιη οδΐ ϋΐ

ηοη πιΙθγοιιΙιιγ Ι.ιρίϋοδ οΐ Ιίςηη »Ι> Ιιοιηίηίηυδ : βΐ ςηί

ηΐίοηο |)Γ.Γ(]ίιί$ιιηΙ οιιΐο ίηδοηδίΐήΐία ηοη ρι-ηοΉΙυηΐ,

δοί! οιηιιϊ$ α1>ϋι θγγογ, οι νοι-ίιαίίδ Ιυχ ογΙιοιπ ϊΙΙϋδίηνίΙ.

4. Υίϋίδΐϊ ν6Γϊΐηΐΐ8 6χεεΙΐ6ηΐί3ΐη? νίάϊδίί ςυϊϋ υπι-

1>γο, φΐίιΐ νοι•ίΙαδ? 14. ΕΙ νοεανίί , ίηςιιίί , ΑοταΙιαηχ

ιιοιηεη Ιοεί ίΙΙίιιι , Ώοηιίηηί νίάίΐ : ιι! άίεαηΐ Ιιοιίίε , ίη

ηιοηΐβ [>οηιίιιιΐί ν'ι&ιΐί αι. νί<Ιο}υβΙί Γοϋ^ίοβαηι πιοη-

ιοηι , ηυοηΊΟίΙο ιιΙ>ίςηο οχ ϋδ φΐχ ,ιοοίϋοηηΐ αρροΙΙα-

ιίοικ,'δ Ιοεί» ϊηιροηίι. νίβίιηιίοηοηι οηίηι η ϋεο Γβοίηπι

νοίοΐίδ ςιΐ38ϊ ίη οοΙιιηιηΛ ατβα ίηδοιιΙροΓΟ Ιοοο ρβΓ

ηρροΙΙηΐίοηβιη , ΥοΓανϊΐ ηοιηεη Ιοη , Όοτηνηα νίάίι.

5ιιΓ(ίοϊοΙ>3ΐ ςυίϋοηι ]ιΐδΙο ρΓΟ ρι-χιηίο , ςυοιΐ νίναδ γο-

ιΙϊγοΙ Ιδβαο , οι ςυοά ηιεπίυδ βδκβΐ ϊΙΙβιτι βχίπιίοπι

1;ιιιιΙΐ'ΐη , ηοηιρο ςυοά οΊοίΐ : Νιιηο εοφιοιί φιοά ιίιιια

Οαιιη ιη : νεπιηιίαπιοη ίδςηί ϋοηίδ οογΙπγο ουρίΐ , οι

ΙιοιιεΠεϋδ «πηροί• νίηοίΐ πιβηίβηι ηοδίηηι , ]υδΙί βιιϊ-

ηιιιιη ν»πϊδ βχοι-ηηΐ ρΓ.τιηϋδ, οι ίηιριίι ϊιεΓυηι αά

ϋΐιιπι : 15. Ει νοοανίί αηρεΙα$ ϋοηιίηί ΑοταΙιαηι ηεενηάο

άε «γ/ο, άίεεηι : 16. Ρετ ηιεηιειίρηηι /κτανί , άίάι ϋο-

νώιηι, εο φιοά [εα(Γι νετοιιηι Ιιοα , εΐ ηοη ρερεκίιΐΐ

βίο Ιιιο άίΐοαο ρτορίετ ηιε, 17. ρΓθ[εε!ο οεηεάίεεηι

ΙιβηΜζαηι Ιε , ιΐ ιηηΐϊιρίίεαη» ηιηΐΐίρΐίεηοο εεηιειι ΐηπιη

α'ιαιί *ί<7/α« εαίί , ει ιΐαιΐ ανεηαηι φκε α! ίη Ι'ιΐΙοη

ιιιηπι ; ει Ιιετεάϋακ ροκίάεο'ιΐ κηιεη Ιιιιιιη ηνϋαΐι» Ιιο-

ί/!'κ»ι, 18. «ίη κηιϊηβ Ιιιο οεηϋά'καιίατ οηιηα ςοιία

ϋη<Β, εο φιοά αηάΊιύ νοεειη ηιεαιη. (^υία , ίη(]υϊΐ, ίηι-

ρίονίβΐϊ ρΓχεερΙυηι ηιβϋπι , οι Ιηαιη οΙ)ο<1ίεηΐϊαπι ροΓ

οιηηία ϋεεΙαΓηδΙ'ι , ρΓορΙΟΓοη αυ<ϋ : Ρατ ηιεηιειϊρ$ιιιη

ίιΐΓβΜ' , άϊάι ϋοηιΊηια. νίϋβ ηαοιηοίΐο ίη δοπηοηο 86

ϋεηιϊκηΐ ϋοπιίηυδ : Ρετ ηιειηείϊριιιπι , ίηηιιΐι, ίιιτανι,

υΐ εοηΟϋηδ οηιηίηο ονβιιΐυη ιίϋί ηιυε α ηιε (Ιίειη

δπιιΐ. Ουαηίΐοηυίϋεηι οηίηι εαπι Ιιυηιΐηβδ ρΓΟπιϊδδϊδ

ίυπιιηοιιΐη αά(!ιιηΙ, Ιιιηθ8ΐ.ι1)ΐϋθΓεπιαεείρΊυηΐ ρΓοηιίδ-

δϊοηοπι ιί ςϋί1)ϋδ ρΓοηιϊΙΐίΐυΓ : οηρι-ορΙΟΓ οι ϋοηιϊιιιΐδ

Ιιηηιηιια ϋδΐΐδ οοιίδηείυίΐϊηο ϊηςιιϊι : Ρετ ιηεηιείΐραιηι

ΐηταη, εο ηηοά [εάϋΐ νενΰπηι Ιιοο , α ηοη ρερετηαϊ

βίο ιιιο άϊΐεείο ρτορίετ ηιε. ϋοηδϊϋοΓ.ι , ούδΟΟΓΟ , εΐβ -

ιηοικϊοπι ϋοηιίηί. ΛΌη ρετρετάκί βϊο ιαο άϊΐεείο

ρτομετ ηιε. ΑΐΙαπιοη νίνιιιη ϊρδίιιη ΓΟίΙϋοΐΙ. Νοη ονεη-

Ιιιπι ΓΟδρΊείΛδ , (ΙίΙοείο, βε(1 νοίιιηίαίοπι οι πιβιιΐοπ)

«Ιί^εε, (|υα δΐηο ιιΙΙο Γ.ιιϊοεϊηΐο ιηαηύαΐβ ίηιρίβϋηΐ.

Οιηιιΐιπη εηϊιη η<] νοίυηΐηΐεπι ηαίηοΐ, ΓΓυεηίονοΓΓ.Ι

(Ιοχίπιιη ραΐη'ηΓοΙια, ει ρίΓ εεΓνϊε0!Ιι ριιειϊ ϊηιηιΐδεΓηΐ

βΙ.ιιϋηηι, ρ6ΓΓεεΐιιη)Γ]ϋβ οΙιΐυΙοΓαΐ δοοπΠείυπι : ΐίΙείΓοο

ϋιιΐίΐΐικίδ, ςιηδΐ δαεπΠείο Γε ϊρβα εοιίδυηιηιηΐο, Ιαιιάίΐ

;ι>ίΐυηι , ει άίοΊΐ : Νοη ρερετεϊιΐί βίο ΐηο άίΐεείο ρτο-

ρΐετ ηιε. Τιι φηοΌπι ηοη ρερεΓείδΐϊ ρΓορίεΓ ιηευιη

ιιιηιιιίακιηι ; ε$ο ηιιίοηι ροροΓεί ρΓορίεΓ Ιιιηιη οηβϋίεη-

•ίηπι. ΡΓορίεΓ Ιιηηε Ιιιηπι ο5θ(1ίειιΐίαηι Ιβ τεπιιιηεΓ.ιιΐδ,

ΒεηεΛίεαιη Ιε, ει ηηιΐΐίρΐίεαη» ηιιιΐιίμΐϊεαΰο /«. ΥΜβ

πιιιιιιΐηιαιη ηεηειίίειϊοηοηι : Ηοε εβί : ΛιηρΙίιΐδ ηιυΐιϊ-

ρ1Ίε;ώο βεηιοη Ιιιιιτη. Πιο ειιίιη ΐ|ΐιί ρεΓ νοίιιηίαίειη

Ιιιλιιι οοοίίΐιβ 081, ίη ΙηηΙβηι πιυΙιΐΐυ(Μηεο) ρΓθρ:ΐ8»Ιίΐι

&€ΐιιεη Ιυιιηι , ιιΐ δίοΐΐίδ ει ϊγοπχ αα'χηιι.ιηιΐυιη βίι ,

Ι" Ι οηιιΐι'χ ί/ίΐιί.•5 ίη αηιι'ιιιε Ιιιο 1ιοηε<ϋ(?οηι1χ δίιιΙ, <ό

φιοά αιχάίίΐΐ νοεεηι ηιεαηχ. Ηχο οιηιιίη , ϊιΐφΐιΐ , Ιϋιί

ίη οηοιΙϊοηΐκεΙ.ΐΓ.ΐχ πιογοοοΌπι ηύοΓίιηΐ.

ΜοταΙί» εχΐιοτίαιίο. — Ει^οηβ ρΐυπηι» ηοοΐβ Ιοιυ

ΐϋ οοιίΓίΓιηΐ, (]\ιοΑ οΙκΗΐϊιηιΐδ ϋεο οι ρπχοβρίίδ ο]πδ

ο1ιΐοηιρει•:ιηιιΐδ, οι δίειιΐ ρηΐη.ίΓοΙιη ίΙΙο, ειΐΓΪοδϊιΐδ

ηοη ίιΐ(]ΐιϊπηιιΐδ , φιηι-ο Ιαΐϊη :ι!ι οο ίιιιροΓίΐΙα δίιι! :

80(1 ιι1 £π\Ιϊ δΡΓνί ίηιρίοιηιΐδ ιιιαιι<Ι:ιΙ» , Γ3ΐϊοηοιη(]ΐιβ

βΟΓϋπι Γοϋηφίϊηιιΐδ ΟοηιΊιιο* 8ί ϊςίΙιΐΓ 8*ιο (ΙοουεΓΊ-

ηΐϋδ ηοδίηείΐρδοδ , ροίοππιιΐδ οι ο.ιιτιιίβηι οΙ»0(Ιϊοιι-

Ιίηηι ο\ΙιίΙ)0Γθ, φίαιη }ιΐδ(ιΐ3 ϊΐΐο, ο.Ί8(Ιοιηιρκ: οοηδΟφίί

εοΓοηηβ. ΟηοηιοιΙο αυίοιτι οΙ)θύΐοηιη5? δι ηιαπύαΐαο])»

ορριο ηϋίιηρΙονΓΐΊΐηιΐδ. Νοιι ειιίιη αηάί!οτε$, ίηφΓιΙ,

Ιιψι ]η$ιίβαύηηΐιΐΓ, »«/ [αεΙοτε$ (Κοιη. 2. 13). <}ιιχ

οιιίιη ιιΙίΜίΛδ , δι ιριοΓκϋο ηικίί.ιηηΐδ, βΐ οροη ηο@!ϊ§ΐΐ-

ιιι π» ? ΙιΚ'ο ογο, ιη ίΐιΐ ηι,'οηιΐ.ι οροη 1)0113 Γβδίίηοιηυδ;

ιιθ(]ΐιο οηίηι αΙίΐοΓ κηΐιιΐοηι οοηδοηιιί ροδδπηιυδ : ιιΐ < ι

ροοο3ΐ3 ηο^ΐΓΛ ηΙ)1ιΐ3πΐΗ5 , οι οίβηιοηΐϊη Οοίηΐηΐ ιΐΐ-

ςιιϊ Ιιαί'οηιηιιι•, βΓ.τΐΐη οΐ ιηίδθΓ3ΐίοηίΙ)ΐΐ5θοηιίηί ηοίΐπ

ίθ5ΐι ΟιπδΙί , {ΐιιιι (ριο Ι'αίιϊ 61 δ.ιιιοΐο νίνΐίΐοοςιιβ

δρίπ'ΐιιί δϊΐ ζΙοΓΪα , ηαηο 61 δβιηροτ, οι ίη δχοβία δχ-

οιιίοπιιη. Αηιοη.

ΙΙΟ.ΜΙΙ.ΙΛ XI VIII.

ΠαροηάεηιηΙ αιιίεηι βίί ΟΙιεί αά ΑοηιΙιαηι , α άίχε->

ιίιιιι : Ιίι•χ α Όεο α ΐιι ίη ηο!>ί$, ι/ι εΐεειίι ίεριιίετϊι

ηοίΐΐΊί $ερεΙϊ ηιοιΊιιιιιη Ιηιιηι (Οεη. 23. 5. 0).

1. ΥίαΊδΐΊδ Ιιογϊ , (ΙίΙοοιί , ρηΐΓΪαΓοΙιχ Γοηΐΐυϋϊηοιη :

νίάίδΐϊδ :ιηϊιιΐ3ΐιι .κ1:ιιιιηιιΚ; δοΙίοΊοΓειη , φίοιηοϋο ,

({ΐιαηΐιιιιι ίη ϊρδοίταΐ, οΐ) ηι.ιςηβιη ίη Ι)οπη> ο:ιιίμιοιιι

8300Γ(Ιθδ ΙίΙϋ ΓηοΙιΐδ 681, οι ρΓορο^Ίιο (|ΐιί(Ιοηι οπιεη-

Ι.ινίΙ (ΙοχίΓ.ιιιι, 83Π ίΐίοίιιιιιιριο οΐιΐιιΐίι : ριτ ίιιοίΤ.(1)ί1(.•ιη

ηαίοιη ιιιίδΟΓΪοοηΙΙηηι Οοί δαίνο οι δ.ιηο ΠΙίο βιιο Γβ-

οορίο ΓΟίΙϋΐ , οι ρπιρίιτ νοίιιηΐηιοηι ρι•;ο(1ίοα1ιΐ5 081

οοΓοηπηιιο ΓιιΙςίιΙα ΐ'οιίίιηίΐιΐδ , οΐ δΐιηιιηυιη ηςοηοιη

ΟΟΠανίΙ , 30 ρβΓ οιιιηΐ,ι ρίθΐ3(6Π) ηιοιιΐίί 81ΙΧ ιΙοο1:ιπ>-

νίΐ. Υίϋοαιηιΐδ οι Ιιοιίίο ηιιηηΐηηι ]ιΐ8ΐηδ ίΙΙβ ΓιΙίί οιΐΓ.ιηι

ΙιηυιιεηΙ. Νηιη ροδίηιιηπ) 3 δηοηΠοϊο ΐ Ι Ιο ηοτο οι .κΐ-

ιη'ΐΓΐυίΙί ΐ'οιΙΊίι , οχοορϊΐ οιιιη 8.ιγγχ Ιιιοΐιιβ : οιιιη αυ

ίοιτι ροιϋδδοί α ΓιΙϋδΟΙιοί ροδδο δίοιιοιη δορυΐοη,εηιρίο

Ιοοο , (Ιοροδιιίΐ ηιοΓίυηιη, οΐ Ιιοο ρΓίηοίρίυηι ροδδοβ-

δ'ιοηίδ ΙιηΙιοΙ ραΙπ:ιιχ•Ιι.ι ηιοπίδ 83ΓΓΧ οοο.ΐδίοηε.

Μι>ιΐ8ΐΓ.ιηδ οηίηι ηοΐιίδ δοπρίυη ϋίνίιια ]ιι?ιί νίπηίοιη,

οιιιιιιριο ί,ίοιιΐ ροιο^ι ίιιιιιη 61 ικίνοιιαιη ΙοΙο Ιοπιροη;

Γυίδδο, Ιιοο (|ΐιθ(]ΐιο δίςηίΩοηνίΐ , ία ϋίδοηηιιΐδ οιιπι φΐί

ΙηηΙο δπροΓηο ρπι^ίιΐίο ΓπιοΙοΙιιγ, οι δίο ϊΙΙαδίΓΪβ Γα-

οΐικ :ιΚ|ΐιο ίη 1:ιηΐ:ιιη ιηαΐΐίΐιιιΐίηοπι (ΙίΙΙΊΐΜΐδ ογγ.Ι ,

ρΓορί'ίαιη δβριιίεηιηι ηοη ρο5δβάί8$ο, δίοιιΐ ηιιηο ηιιιΐιί

ΓαοίυηΙ, η^τοβ οι νΊΙΙ.ΐδ, ίιιίίιιίι.ιιηφίο ηΐίβηι 8ν1>8ΐαη-

Ιί.ιηι ρο88ί(1ΐτο δίικίοηίοδ. ΜυΙΐίδ οιιίιη αιιίιηί ϋίνίΐϋδ

ΓπιοΙοΐιΐΓ, βΙ (Ιο ηΐϋδ ηοη ογβΙ ηηχίιΐδ. ΑικΙίαηΐ ηιιί

ΓοροιιΙο ει ίη υηο ΙεηιροΓΪδ ηιοηιεηΐο οηιιιίιιιη οοιι.ί

οοπαιίιιηΐ . οΐ υυίηιιβ, υΐ ίι.ι (Ιίο:ιηι , ην3ήιίχ δΐι;ΐ!

οοηοιιρίδΓοιιΐί.'ΐιη οχίοικίιιιιΐ , ίιηίΙοη(υπ|υβ ρ.ιίπατ-

οίκιηι , (ριί ηβ ιριίίίοιη ΙηΙηιίΙ Ιιιοιιιη ίη ηιιο δαιτχ

0θ1Ιθ03Γ0ΐ ΓοΙίιριί.ΐδ , ροιΐ Ιιιιιο |ΐιίιιιιιιιι , ηυ.ιικίο :ι|)

ίρβα ηοοοδϊίΐηΐβ οοπιριιΐδΐΐδ 081, εηιίΐ ηςηιηι βΙ δρβ•

Ιιιηοηηι :ι ΙίΙϋ8 Οιοΐ. Νηηι ίριοιΙ δρβοΐαΐήϋί οβββΐ αρικΙ

ΟΙιηηαιιχοδ, ηικϋ ΠΙίοδ ΟιβΙ ηι! οιιπι ίΐίοοηίοβ , 0.

Πιί α Οίο ίί Ιη ί» ηοΙ>ί$ . ίη είετίί» ιερηίΰτ'α ηο&ΐι'ιι
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*;>*/« ιιιοΓίίΐΜΐη ίιιιιηι : ηιιΙΙκ: εη'ιιη ηοιίηιηι ρτοΙιϊΜίΙ

$ερηίεηιιη ιιιιιιη α ιε (6'α/>. 23). Οχίεπκη νίϋβ ηιιο-

ιηοιίο ]ιΐ5ΐιΐ8 ορβπυυδ βιιίδ ϋοοοαΐ ίΙΙοδ νβπιηι ρη'ιΐοίο-

ρΐιϊαηι, βΐ ηοη ρπυδ νβΐίΐ »οοϊρβΓθ ιηοηιίΓηβηΙιιτη ,

ςυηηι ]ιΐδΐιιιη (ίίηιιηιει-ει ρηΊιιιιιι. Ν.ιιη ΙίοεΙ νοβ,

ίπφιίΐ, ϊΐ:ι 1>οιιονοϋ 6Γ£3 ιηο δίΐίδ : 31 ε§0 ιιοη ρ3-

ΙΪ3Γ, ηίδί ρπιΐδ (ΙεΙιίιυιη ρΐ'οΐΐυιη άΌροηϋοπιη (». 13) :

οι $ϊε 3εείρί3ηι δοριιίοπαπι. Ει ηυηιΟΓηΙβ , ίηπώΐ, ρε-

ευηία ηεεερίΐ ιιιοηιιιιιειιΐιιιη : 19. Ει ιερεΓινίΐ Βαηαηι

ηχοιειη αιαιιι ϊη »ρεΙηηεα αρή ώιρίίεΐ, φκε ε$1 1 τεφοηε

ΜαιηΙτε. Ει ςυί Ιηιιι ι•Ι;ϋ υ^ 61 βρβοίβυίΐίδ εηΙ , ίριί

Ι3ΙΙΙ3ΙΠ αρικί Ι)(:ιιιιι Ιιβηεηδ Γκίικκιπι , οι ηριιι) οηιηοβ

ίοΓΟ ςιιί ίΙ>ί η^ο^πηΐ ϊη Ιβηΐο Ιιοιιογο ογ.ίΙ, ιιΐ <Η 3

ίϊΐίίδ ΟΙιοί Γβχ ηοηιίηβΓΟΙυι•, ηοφιο νοβίίςίυπι ρεοΊδ

ρι»8ΐϋΰ1)3(. Ρι-ορίβιοβ εΐ ΙίοηΙιΐδ Ρααΐαβ νϊΚυίοπι ]ιΐίΓι

ρΐ'κΐίοαιιβ εΐ 5θπΙ>οιΐδ (Ιίοβίιαΐ : Ρετ βάεηι ρετειρνια»

/Ήι'ί ΑΰναΙιαιη ΐη Ιεττα ρτοηιϊ$»Ίοιή$ νείιιΐϊ αΐίεηα , ΰ*ηι

ϊη ΐαίΐίΊΊΐααιΙί* Ιιαϋίαικί αιηι 1»ααο α ίαο<& εοηετεάί-

<ί<5 ε}η%άειη ρι-οιηί$5Ϊοηί! (ΙΙώτ. 11.9). ΟοίικΙο ιΐοϋοηδ

ιιθ8 , φίοιικκίο (ίιΐε ροΓβ^ΐ'ίιιιΐί ΓιιογϊΙ , 5ΐιΙι<1ίι1ίΐ : Εχ-

$ρεααδαΙ εηίιη ΙκΛεηΙειη [πηάαιηεηία άνϊΐαίβηι , οι]ιιι

ορί(εχ εΐ εοηάίΐοτ ε$ί ΰεια (ΙΜά. ν. 10). δρο, ίηψιίΐ,

ίιιΐιίΓοηιιη όΌδρίείεΙχιΙ ])Γ.τ8οηΐ>Α ; 61 εχδρεεΐ3ΐίοηβ

κι^οπυη Ιιοηοπιιιι, ηιίηυδ ευι-αυβίεβ ςηοε ϊη ρΓΚδοηΐί

νίιβ δΐιιιΐ : ηΐ(]Π6 Ιι.το ηηΐο Ιβςβπ) , 61 »ηΐε ρπιΐϊ.ιηι.

φηίοηι ί$ρΊιΐΓ Ιι:ιΙ>οΙ>Ίηι;ΐ8 ηοδ οχουίΛΐ'ιοιιοηι, ιΙη-,οιο,

φιί ροβΐ Ιοί | οΙΙίοίΟΙίοηεδ , οι ρι οηιίί>5Ϊοηο8 ίηοΙΤ;ι1ιί-

Γιιιηι 1)οηοπιιιι , ϊιιΐιίαηιιΐδ ρΓΧδεηΓιυυδ, οι ρπιίιιπίδ

3£Γ08, ει υΐιίφιο οίοπ ε^δβ δΐυϋεηιυδ, εοΜίςίπιιΐδηΜβ

ίιακ: οιηηϊα ροι• ανηπίίβιη εΐ γλρ>ϊιμ>πι ? οι ίιΐ ψιιχΐ

Ιΐι-αίιΐί ρι>ορΙιεΐ3 ευηι Ι,ιηιοηΐο Λϊεείιαΐ : » ϋι ηκΐ

(0>ι]ιιη§Η)ΐΙ άοηιιιιη (Ιοηιιιϊ , Η αψχιιη οι/γο εορηίαηΐ, VI

ψιΐά α ρτϋχΐηιο ηιι/ΊτπΜ/ (/«η. 5. 8) : Ιιοε 1)08 ορεη-

βιΐδ ΐηιρ1επ)υδ? Αηηοη φΐοΐϊόϊε τίύειηιΐ8 ύίπρϊ νκίιια-

πηι) Ιχνη» , δροΐίβιϊ οΓρΙιηηοδ , ίηΚΓηιοδ η ίατίίοΓΪϋΐΐδ

βρρππιϊ ? ΥεΓυπί ΪΜδΐυδ ίΙΙε ικφι&φιαη δϊο , βειΐ ει

8οριιΐΓπιηι οιιιογο οιιιη νοίιιίΐ, ςυοίΗβπι ν'κΐίΐ εοδ α

ιμιίΐιιΐδ ρείϋΐϋαΓε νοίοπίρδ, ηοη ρηιΐδβοεερίΐ, ςιιηπι

]ΐι$(ιιιη (Ιορεηϋίδδεί ρΓείίυιη. ΙΙ.ιό ϊΐ3(]»ε ιηοηΐο νει*-

Μΐιΐοδ , (ΙίΙίτΐΊ , ηοδ (]οί δηο βΐηΐϊ.τ , οιιιη ψιϊ ηιιΐο 1ε-

βεηι ίιιπ:οηιιιι• : εΐ ηο πιιιΙιλ ροδδίϋοηϋί ειιρ°κ!ί1»1ε

βεοερίϊ , ηιη]οΓοηι ει (ξκινϊοΓβηι βοευηΐϋΐεηηιβ ίβηειη

ΪΗεχδΐίηβυίΙιίΙειη, ει ΠιιπΊΐηηηι ϊηίοΙεΓηοΐΙβηι. Αικϋβ-

ιηυδ οιιίιη, δι ίιι Ιιιφίδπιοϋι' Γ.ιρϊηα εΐαν3ΓΪΐϊι ηιηιΐδε-

ΓΪηιιΐδ, εβ ηιι:ρ ιϋιΐ.ι &ιιιιΙ (ϋνίΐί ϊΐΐί : 8ΐηΙΙΰ , ίιία ηοείβ

ο>5 Ιι αιώηαηι ίααηι τερβίαιί : φχα αηΐεηι ρταρατικϋ ,

«ί/ι<« «-ΗΗΪ (ί,ιιε. 12. 20) ? ΟοαΓε , ά'ιν ιηίΐι'ι , ΙηηΙο-

ροΓε «ικΐιϊδ , ιιΐ (:ο11ί(5ηδ 63 ςυχ ηοη ιηιιΐιο ροδί Ιιίηο

:ι1)ΓίρίεηιΙιΐδ , ΙΓιε τεϋηςαεδ , εχ είδ ηοη βοΗπη ηϋιΐΐ

ιιΐϊΙίΐ;ιΐί* ρετείρβτε νβίεηβ , βοι! ει οηικ ρεεεκίοηιηι

ϊη ΗυιηβΗδ ρι-ορήίδ Γοκηδ , ει ίηυΐίΐί ρνεηίΐεΜί»

ύιιείυδ ? Νοηι εα ςηχν η Ιε ροτ ηνηηΐϊαιη εοΟβοΟ 8ηηΙ,

ϊη Ιιυδΐ:ιιηι β,τρε (Ιονειιίεηΐ πηηο$ , ίιι βιιίειη βγο ϋβ

Γβΐίοιιειη ει ρβεηαηι αΌϋϊδ. ΟηηηΙχ ί^ίΐατ 6δΙ ιΐεηιεη-

Ιηβ 3ΐϋδ ΐ3ΐ»0Γ«Γ6, β Ιο ρτορΙβΓεβ ραΒίιηπι ϋατε?

3. Εβίο βυίειη, Ιιβοΐεηιΐδ ίια ηβςΚ^εηΙβΓ ηοδ ςεδβε-

πηιοδ , ηυηο δαΙίοΗΐ φΐίϋ ορυδ Γβοΐο δϊΐ εοιίδΐιΐίειικίδ ;

ει ηοη Ιητιΐιιπι ορεΓβπι αβηιηδ , «Ι ηο1>ϊδ ορεβ ηΠΙιιηηΐ,

Μ(1 ίιι ει ]ιΐ5ΐίιί;«: ηιηςιιαηι ΓβιΊοηειη ει ιίιγϊιιι ϊ,μά-

ηιιΐϊ. Νοι^ιιε εηΐηι τεβ ηοδίΓΚ Ιιιφίδ τϊΐοϊ Πιιιϊΐϊ

εϊι•ευη»ίεΓΪριχ δΐιηΐ , ηεςιιε δοηιρετ ίη .ηΐίρηη περϊι

εΓίιηιΐδ : βριΐ ηοη ηιιιΐιο ρο$ΐ ίιι ρι οριίηιιι πϊιιιι-.

1ΠΙ15 ρ.ιΐΓκιιη. Οιιιιιίίΐ ί^'ίΐιΐΓ Γ:«εί3ΐηιι$, ηβ ϊΙΙΐο 6£

8(111118 Γαίιιι ί. Ν:ιη (ριη; ιιΓι!ίΙα$, ϊη πηγικι π^Ίοηο ηι

138 ιΐίγίΐϊοδ πΊΊιΐιριοιι•, ίη ρΓορηη αιιΐοηι, εΐ ίη ραΐ

ηοεεδδβηίβ ε»ΓεΓο ? 1ΐ3η»β ογο, Γβ«ιϊ»ειηΗ8 ιΙιητι »ϋΙ

Ιειηρι» εδί, υΐ ίΙΙιιε ΐΐΜΐδίοιηηιιυ οΐίπιη ηικκ ίη Ι

.'ΐΐίοηα Ιΐ3ΐιοηιιΐ3. ΕηίιηνοΓο ΙίεεΙ πιιιΐΐηιη ίηΐεΓ 9β

δίοιιΐ, ΓηοίΙίδ Ι.ιηιεη εδί Ιτβηδνοοιίο. Ουί οηίιη ηο«

εο ΐΓ3ηδ(6Γ»ηΐ , ριπιΐί βΗηΐ, οι δοαίΓβ ίΙΙ<•€ ρβΓβΐι

3(<]ΐιο ίη ΙΙ*ε.«3ΐιι-ο ίηιίερΓα'ϋηΙιίΙί ε» Γβροηηηΐ , φ:

ευηΐιριε ρ«Γ ϊϋβτιιιη πιαικιβ ρΓχηιϊιιεΓβ ροιαϋηη)

Ρηιιροηιηι εηίιη ιηηιπίδ Ίη εαΊεδίϊΛ ρίοιηρίοΛΓίβ «

<•ο]Ι:ιΐ:ι <1οιι» ηοδίΓα ΓρρηιιοηΙ. Οιιοηίιηι ί^ίΐαΐ" 1:ι

ει ΓιιείΙίΐηβ βΐ δβεηπί.ΐδ 681, ΐ]ΐΐ3Γ6 πιογβιϊμιγ , ει ι

οιιιηί ίίικίίο Ιιοε Γαοϊτηπκ , ιιΐ ίΙ>ί εα ίητεηΐηηιι», ι

ει» ιιΐ3χίηιε οριΐδ εΗι? ΡΓορίδΓββ ραίΓΓ.ίΓεΙιη ϊΙΙε (]υ

ηΐϊοηηιη ίιιΐιβίιίιηι Οίιηηίΐηαεηιιι, φηβ ίΙΙηιτι Εοηρκία

ε'ίΐ'Ίΐϋίεηι , «π;ιΐί ορί/ί* «Ι εοηάϊΐοτ εΗ ΰεηί ( Ηείιτ. 1

10). 5ί ΊςίΐιΐΓ νοίιιεηηιιΐδ ]ιΐ5ΐιιηι Ιιιιηε ϊιιιϊΐηΐ'ϊ, 61 Γ

ίη ίΙΙίηι οεευπ-εηιιΐδ , ει ίιι δίηιιηι ρΛΐΗΛΛηκ νειι

, ηιιΐδ. Ορετυηι εηίιη εοπιηιυιιϊο εΐίαηι Γηιίιίοιιίδ εο

■ηΐΗΐίοηβη ρτα»1*1. ΥοΓίηπ δίρΐϋοοΐ, π'ΐΐοηιιιπί

δεπηοπίδ δεΓΪεηι , ει *κ1β.•ιπιιΐδ ροδί βηΐτχ πιοπι

ηιΐ3ΐιΐ3ΐη ]«δ!υδ ονίΓηιη 3^ίΙ Γιΐϋ , !δ;ιηοί ιΐίοο. ΛικΙ

ηιιΐδ ϊξίΙΟΓ ιΙίνΊιι.ιηι 8θΓίρΙιΐΓ.τηι ηοΐιϊδ ηαιταηΐηηι. 1.

ΛΰναΙιαηι αιιί ιεηεχ , ρτοναίν» άκΙ)Η». Ει ΰοιηΐιιιο ι

ηηΐΜΪί Λ6γη/μ»ι ρετ οιιιηία (ϋορ- 24 ). ΟπαΓβ Ιικο ιι

Μδ 35ΒΪ8η»\ Α 8εΓίρΐ«Γ3 ? Οιιΐί ρίίποτεηβ ίίΐί^οη

ΓΙΙΓ.31ΙΙΤ11Β 6ΓΛΙ 1)1 δροηδ» 1ϊ::300 3ΐΗ«00Ρ6ΐΌΓ , ίϋ

ηοοίδ ο]ιΐδ κΐηίειη α&δϊςηανϊτ. Οιηηιΐο εη'ιιη , ίηφιί

3ύ εχίΓεηιβιη ββηεείυίειη ροΓνοηίι, νοίεηδ ΙδβΒευηι

εΐιβηβηαϊΟΓβηι εο^ηΐίοηε »νβΠ«Γ6 , ηι ηε ίιπίε υχ

»εηι «ΙιιεβΓεΙ , νοοβίο , «ιη&'ιΐ , Γαηιπίο ρηιαΈηιίοη

εοηιηιεηάβΐ ει ηεβοΐίυηι Ιιοε , εΐ άίετί : 2. Ροηε ι»

ννιν ίκβιιι ««>(«■ [εηητ ηχεηηι. 1>ίη^ιη Οηε» ηηΐιο

*αΙ>ιετ [εικητ ηιεαιη ( β ) : Ηο1)Γ3ϊθ3 νοπ) , 5κ*/βτ Ιια

6«η«. Ει φΐβΓ6 δίε (1ίείΙ? Μοβ ίΙΙε νείοπιιη ΟΓαΙ. ΑΙίΐ

Μΐεπι «"ιχεΓΪδ , ηαϊα Ιιίηε ρτίηε'ιρΚιηι οπβίηίδ Ιδ*

ύϋΧΓΓ3ί. Ει υΐ άίίεβδ Ιιοε ΐαηο ίη ηιοΓβ Γαίδϊβ, ηηίπ

3(1τεΓ»ε ίίΐηηι ΊηιρεΓβΓε οΙ ιηβηητη ίΐΐβ εο Ιοοο ρ

Β31, «ι 3131'ιηη η^ητιβεΓε : 3. Ει αάριταϊο , ίηφιίΐ ,

ρετ Βοηιϊηυιη Βεηηι εα•Κ εΐ ΰενηι Ηττα. νία"βςιιοηιο<

ϋοοεί ί3η»υ1ηιη 3(1 εοβηοδεεπιΐιιηι υηίνοΓδΟΓϋΐη ΰοι

βΐίοτεπι. Νβιη φή 4ιχπ , Οεηηι εαΒ ει Βι«μ Ιεττα

οτηηειη ετεβίΒΓβηι εοιηρΓεηβηϋίΙ. Ει φΐβά ιΐίιιιΐ ]υτ;

ΐηβηΐιιηι 6Γ31? ί/1 ηοη αεήρϊη$ ηχοτετη βίο ηκο Ιιαι

άε βΙϊαΰιι$ Οιαηαηχοηΐίη, ίηΐετ ηνοι ερο Αβίπ'» : 4. κ

ϊη ΐίΓΓβηι πΐϊοηι, ίη φια ηαίιιι ιηηι, ι'4ί*, εΐ αά εοφιαίίί

[ιι) Ιη ΗοΙ)Γ«ο ΙβίπΐιΐΓ '3Τ ΠΠΗ , ςαού νβΠΗϋΓ , κι

[ειηοτε ηιεο. ΑΙ ϋκκίοηιβ Τ3Γ»βη»ί8_ ία ΟϋΜΐί! : Γιν|

φβσι τ6ν ϊύρον χαΐ τό•» Έβρβϊον μή οΰτ&κ ^"* *<>> ®|

ϊήν χίΐρά σου ΙιΑ τον μηρόν μου' άλλ' ΚΙ; οΟτο τό «αιδο•;<

νβν όργανον ■ έπειζή τη< διαδοχή; ί ευλογία το βώξάνεσβί

χαΐ πλϊΐθύνεσΟαι. Οιιίϋιιιη άίαιηΐ Χι/ίκιη εΐ ΗεΙίΓΐνηι ιιο

ϊΐα ΛαίβΓβ, ηεηχρε, ροηβ ιηκηιιπι Ιυϊπι βιιρβτ 1(•ηιιι

ηιευσι : «ίί/, βιιρβΓ ίρβητη ρτοϋΐίοιιιη ήηίτυπκηΐυη

φιοιιι,αιι ίΐναίΐΐοηϊι 1)βηειϋεΙ)ο αά ετεχαηάνΜ ει ιηαίιί

ρικαηΦκηι $ρείΙαοαΙ. ΛΊιΙρηίΒ Ιαπιβη ίιιιορί, <νΜ«Γ |.-»ιιι

•ικηηι, πΐΐ]ΐιε ϊΐα ν αιΐοΐ'ο ^οίοηΐ ΙΙοΙίΓϋίζαηΙΟί.
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]<νημεϊΰΐς ή^ιών Οάύον τόν νεκρόν σου ' ουδείς γάρ

ημών ού μή κω.Χύση τό μνημείον αύζοΰ άχύ σοΰ.

Άλλ' δρα τον δίκαιον, δπως κάχείνους παιδεύει δι' αν

ιών τών έργων τήν οίχείαν φιλοσοφίαν, χ»\ οϋ πρότερον

ανέχεται λαβείν τδ μνημίϊον, πρ\ν αν τήν διχαίαν κατα-

βάλλη τιμήν. Κι γάρ και ύμείς, φησ'ιν, οδτω περ\ έμέ

ευγνώμονες γεγόνατε, άλλ' έγώ ούκ άνέξομαι, ει μή πρό

τερον τήν δέουσαν τιμήν καταβάλλοιμι, λαβών παρ' υμών

το μνημείον. Κα\ δοϋς, φησ\, τ6 άργύριον, έλαβε τδ

μνημείον • » «αϊ ίβαψε Σύρ"(ιαν ζην γυναίκα αύζοΰ

έν τφ σχη.Ιαίφ του άγροϋ τώ διχΛώ, 6 εστίν άχ-

έναπι ΜαμΟρΓ). Κα\ ό ούτω περιφανής κα\ περίβλεπτος,

κα\ τοσαύτην παρ^ησίαν πάρα τφ Θεώ έχων, χα\ παρά

πάντων, ώς ειπείν, τών αυτόθι τοιαύτης απολαύων θερα

πείας, ώς κα\ τους υίοϋς Χέτ βασιλέα αύτον όνομάζειν,

ουδέ βήμα ποδδς έκίκτητο. Διά τοϋτο κα\ δ μακάριος

Παύλος άνακηρΰττων τοΰ δικαίου τούτου τήν άρετήν,

γράφων έλεγε• Πίστει ζαρφχησεν 'Αβραάμ είς τήν

γήν τής έχαγγεΛίας, ώς άΛλοτρίαν, έν σκηναϊς

χατοιχι\σας μετά Ισαάκ χαΧ Ιακώβ τών σνγκΛη*

ροτόμων τής έχαγγβΛίας της αυτής. Είτα διδάσκων

ημάς πώς πίστει παρώκησεν, έπήγαγεν • Έξεδέχετο

γαρ τίχν τοϋςβεμεΛίους ίχσυσαν χόΜν,ής τεχνίτης

καΧ διχμιουργός ό θεός. Τ$ έλπίδι, φησ\, τών μελλόντων

Οπερεώρα τών παρόντων, χα\ τΐ) προσδοκία τών μειζό

νων Ιλαττον έφρδντιζε τούτων τών έν τώ παρόντι βίω •

χα>. ταύτα προ τοΰ νόμου, κα\ πρδ τής χάριτος. Ηοίαν

ουν ϊξομεν ήμεϊ; άπολογίαν, ε!πέ μοι, οί μετά τοσαύτας

επαγγελίας χα\ τάς υποσχέσεις τών απορρήτων αγαθών

πρδς τά παρόντα έπτοημένοι, χα\ ώνούμενοι αγρούς,

χα\ πανταχού φαιδρύνεσθαι σπουδάζοντες, χαϊ άπδ

πλεονεξίας κα\ αρπαγής ταύτα άπαντα συλλέγοντες,

χα\όπερ ό μακάριος προφήτης βρηνών έλεγε, τούτο διά

τών έργων πληρούντες• ΟύαΧ οί σννάχτοντες οΐκίαν

χρός οΐκίαν, χαϊ άγρύν χρός άγρόν έγγίζοντες,ϊνα

τοΰ χΛησΙον άρέΛωνταί τι ; "Η ού/\ ταύτα χαθ' έκά-

στην ήμέραν όρώμεν γινόμενα, και χήρας μέν άρπα-

ζομένας, ορφανούς δέ άποδυομένους, και τους ασθενείς

ύτ.δ τών δυνατότερων πιεζόμενους ; Άλλ' ούχ ούτως

6 δίκαιος ούτος• άλλα κα\ μνημείον ώνήσασΟαι βουληθείς,

επειδή είδεν έτοιμους διαδούναι βουλομένους τους αιτη

θέντος, ού πρότερον ήνέσχετο, πρ\ν ή τήν δικαίαν κατ

έβαλε τιμήν. "Λπερ έννοούντες, αγαπητοί, μιμησώμεβα

οί έν τζ χάριτι τον πρδ τοΰ νόμου, χα\ μή περ\ τήν τών

πλειόνων έπιβυμίαν έκκαιόμενοι, μείζον έαυτοίς χα\

βφοδρότερον έπισωρεΰωμεν τό πύρ τδ άσβεστον, τήν

νλόγα τήν άφόρητον. Άχουσόμεθα γάρ, ςί έπιμένοιμεν

ταϊς τοιαύταις άρπαγαί; χα\ πλεονεξίαις, τά προς τον

πλούσιον εκείνον είρημένα "Αρρον, ταύτη τή νυχτϊ

τήνψυχψ• σον έ.ιαιτοΰσιν άπύσοΰ • ά δέήτοΐμασας,

τίνι ΐσται ; Τίνος γάρ ένεκεν, αγαπητέ, τοσαϋνα συλ-

λέγειν σπουδάζεις, άπερ μετ' ού πολύ μέλλων εντεύθεν

[482] άφιρπάζεσΟαι καταλείψεις ενταύθα, ού μόνον ουδέν

άπ' αυτών χαρπώσασΟαι δυνηθείς, άλλα και τδ φορτίον

ιών αμαρτημάτων έπί τών οικείων ώμων έπιφερόμενος,

χα\ άπρακτα λοιπδν μεταγινώσκων ; Κα\ τά μέν παρά

αού μετά πλεονεξίας συλλεγέντα πολλάκις χα\ είς τάς

τών έχθρων χείρας έλεύσεται • αύτδς δέ τήν επί τούτοις

δϊκην άπαιτηΟήση. Ποίας οδν ούχ άν εΓη τοΰτο παρα

φροσύνης, τδ έτέροις πονεϊσθαι, χαϊ αυτός τήν έπ'ι τού

τοις δίκην διδόναι ;

1 Ιιι β(1ιΙ- ΜογβΙ. Ιιίο ηιαίο ρΓ.Μΐιΐϋ Γιιργ,ίΙ νβηίοιίυκ ϋ)β

ρτΐιηιι* ΐ»ρ. 20 Οβηε&ίί : έγένετο δέ, Φησίν, ή ζωή Σάρκας έχά-

τον είκοσι επτά ί-.η, και άπέ6ανε. δνεα: Ιιαίιοιιΐ 5>ινί1. εΐ ιΐϋί.

β'. Άλλ' εί κα\ πρότερον ούτω τά καΟ' εαυτούς ραΟύμως.

διεθήκαμεν, νΰν γοϋν τδ δέον βουλευσιόμεθα, κα\ μή

απλώς περιβάλλεσθαι σπουδάζωμεν πολλήν τήν πιριου-

σίαν, άλλα πολλήν τοΰ δικαίου ποιώμεθα πρόνοιαν Ούίέ

γάρ μέχρι τοΰ παρόντος στήσεται τά ημέτερα, ουδέ έπ\

τής ξένη; διά παντδς έσόμεθα, άλλα μετ' ού πολύ είς

τήν οίκείαν έπανήξομεν πατρίδα. Πάντα ουν ποιώμεν,

ώστε μή έχει έν ένδεια ήμας γενέσθαι. Τί γάρ δφελος

έν ξένη μέν πολύν τόν πλοΰτον χαταλιπεΐν, έν δέ τη οί-

χεία πατρίδ» μηδέ τών αναγκαίων τήν χρείαν έχειν;

Σπεύσωμεν ουν, παρακαλώ, ώς έτι καιρός, κα\ τά επί

τής ξένης εκεί μεταθώμεν. Εί γάρ κα\ πολύ τ>> διά

στημα, άλλα *φόδρα εύκολος ή μετακομιδή. Κα\ γάρ οί

μετακομίζοντες Ετοιμοι, χα\ μετά ασφαλείας έκείσε βαδί

ζοντες, κα\ έν άσύλΐι) θησαυρώάποτιθέμενοι άπερ άν δι'

αυτών προαποστεϊλαι δυνηθώμεν. Αί γάρ τών τ.ενήτων

χείρες είς ταμιεϊα τών ουρανών άποτίθενται τά παρ'

ημών διδόμενα. "Οταν ουν κα\ ή ευκολία ή τοσαύτη κα\

ασφάλεια, τίνος ένεκεν άναδυόμεθα, οϋχ\ δέ μετά πά

σης σπουδής τούτο διαπραττόμεθα, ίνα έκεϊ ταύτα εύ-

ρωμεν, ένθα μάλιστα αυτών χρήζομεν ; Διά τούτο και

ό πατριάρχης ούτος ώς άλλοτρίαν κατώκει τήν Χα-

ναναίαν, επειδή έκείνην Έδέχετο τίμ• χύΛιν , ί}ρ

τεχνίτης χαϊ δημιουργός ό Θεός. Έάν τοίνυν βουλη-

Οώμεν τδν δίκαιον τούτον μιμήσασθαι, κα\ ήμεϊ; είς

έκε£'/ην καταντήσομεν 4ν, κα\ είς τους κόλπους τοΰ

πατριάρχου φΟάτομεν. Ή γάρ κοινωνία τών πράξεων

χαϊ τής άπολαύσεω; τήν χοινωνίαν ήμίν χαρίζεται.

Άλλ', εί δοκεί, έπανέλθωμεν λοιπδν έπ'ι τήν άκο' ου-

θίαν τοΰ λόγου , κα\ Γδωμεν μετά τδν τής £άρ",ία; θά

νατον, δσην ό δίκαιος ποιείται φροντίδα τοΰ παιδδς, τοΰ

Ισαάκ λέγω. Άκούσο^μεν τοίνυν τής θείας Γραφής

διηγουμένης ήμίν. ΚαΧ Αβραάμ, φησ\ν , ήν πρεσβύ

τερος , χροβεβηχώς ημερών. ΚαΙ Κύριος ηϋΛόχησε

τον 'λβρααμ χαζά χάντσ. Τίνος ένεκεν τοΰτο ήμίν

έπεσημήνατο ; Επειδή μέλλει φροντίδα ποιείσθαι τοΰ

Ισαάκ χα\ σπουδήν, ώστε νύμφην αύτ6> άγαγέσθαι, διά

τοΰτο έσήμανεν ήμίν τήν ήλικίαν τού πατριάρχου. Ήνίχα

γάρ, φησ\, πρδς Ισχατον γήρας ήλασε, βουλόμενος τδν

Ισαάκ τής τών Χαναναίων συγγενείας άπαλλάξαι , ίνα

μή εκείθεν άγάγηται γυναίκα, χαλέσας, φησί, τών

οίκετών τδν εΰνοϋστερον, εντέλλεται αύτώ ΐΐίρί τούτου,

καί φηον 14831 θές τήν χείρα σον ύχύ τόν μηρόν μον .

Τή μέν Ελλάδι γλώτττι οϋτω γέγραπται, Ύχό τόν

μηρόν μον • έν δέ τή Έβρα'δι φασ\ν, Ύχύ τήν όσφύν.

ΚαΙ τί>Λ>ς ένεκεν ούτω φησίν ; Ιδίωμα τοϋτο τών πα

λαιών ανδρών ην. "Αλλως δέ καί επειδή εντεύθεν ή

αρχή τής Ισαάκ γεννήσεως γέγονε. Κα\ Ενα μάθης δτι

συνήθειας τινδς ην τδ γινόμενον, δρα αύτδν έπιτάττοντα

τήν μέν χείρα αυτόθι έπιθείναι , ευθέως δέ έπάγοντα ■

ΚαΧ έζορχιώ σε Κΰριον τόν θεόν τοΰ οίρανοΰ χαΧ

τόν θβύν τής γής. Όρα. πώς καί τδν οϊκέτην διδάσκει

είδέναι τδν τών απάντων δημιουργόν. Εί-ών γάρ βε>

ουρανού χαΧ θεόν γής, άπασαν τήν χτίσιν συμπερι

έλαβε. ΚαΙ τις δ δρχος ; "Ινα μή Λάβας γυναϊχα τώ

ν!ώ μου Ίσιιάχ αχό τών θυγατέρων Χαναναίων •>,

μεΟ' ώ>• βγω κατοικώ έν αϋτοϊς • άΛΧ είς τήν γήν

μον, οΰ έγεννήθην, χορεύση, χαϊ είς τήν φνάήν

μου, χαϊ Λή^η γνναϊχα τώ νΐώ μον Ισαάκ εκείθεν.

* ΒίΙ)1. Τών Χαναναίων,
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Είδες τήν έντολήν τοΰ πατριάρχου τήν πρδς τδν οίκέτην

γενομένην ; Μή απλώς γάρ παραδράμης τάείρημένα,

άλλ' έννδησον τον σκοπδν τοΰ δικαίου, κα\ λόγισαι δπως

τδ παλαιδν έποιοΰντο σπουδήν, ού χρημάτων έπιζη-

τοΰντες Βίρίονσίβν, ού πολύν πλοϋτον, καί άνδράποδα ,

κα\ πλέθρα γή; τόσα χα\ τόσα , υύ τοΰ έξωθεν κάλλους

την εύμορφίαν , άλλα τής ψυχής τδ κάλλος έπεζήτουν,

καί τρόπων εύγένειαν. Επειδή γαρ εΐδε των έν τη1

Χαναναία οίκούντων τήν πονηρίαν, είδώς δσον έστ\ν

άγαΟδν όμότροπον ίχειν σύζυγον, διατάττεται τω παιϊΊ ,

κα\ όρκον προστίΟησιν , ώστε έκ τής συγγενείας αύτοϋ

άγαγέσΟαι τω Ισαάκ γυναίκα ■ καΐ ούτε τδ διάστημα

των τόπων, ούτε αϊ άλλαι δυσκολία• όκνηρότερον αύτδν

«ερ\ τούτο πεποιήκασιν • άλλ' είδύς τού πράγματος τδ

άναγκαΐον, πάσαν ποιείται τήν σπουδήν, καί αποστέλλει

τδν οίκέτην. Άλλ' δ μέν πατριάρχης έπιμελοϋμενος τής

κατά ψυχήν αρετής, χα\ φεύγων των εγχωρίων τήν

σ»νηρίαν, τούτο ποιεί• οι δέ νΰν άπαντες οΰκ &ν ποτέ

άνάσχοιντο τοιούτον τι έννοήσαι ■ άλλα κάν μυρίων η

χακών άνάμεστος , εν μόνον έπιζητοΰσι, των χρημά

των τήν περιουσίαν , καί πάντα τα άλλα δεύτερα αΰτοϊς

νενόμισται , οΰκ είδότες ότι γνώμης διεφθαρμένης

ούσης, καν άφατος έπιρ^έϊ) πλούτος, θάττόν τις εϊς

έσχάτην πενίαν ήξει, καί ουδέν δφελος έσται τη; πε

ριουσίας , ούκ ούσης τής οϊκονομεΐν ταύτα δυναμένης

δεόντως ψυχής.

γ'. Άλλ' δ μέν πατριάρχης αρκούσαν τώ παιδί τήν

έντολήν έποιήσατο, καί δρκοις αύτδν συνέδησεν.Ίδωμεν

δέ λοιπδν τήν εύγνωμοσύνην τού οίκέτου , δπως έ^ήλου

τοΰ δεσπότου τδ φιλόθεον. 'Επειοή γάρ εΐδε μετά

πολλής σφοδρίτητος έντελλόμενον τδν δίκαιον , φησί

πρδς αυτόν ■ Έάν μή βούΛηται ή γυνή πορενθήναι

μετ' έμοΰ , βούΛει τδν υΐόν σου αποστρέψω είς τήν

γήν, δΟεν έξήΛθες εκείθεν ; "Ινα μή, φησί , δυσκολίας

τινδς παρεμπεσοΰσης έκβαίνειν δόξω τάς έντολάς τάς

σας, διά τούτο πυνθάνομαι, τ£ δέοι με παραφυλάξασΟαι,

καί εί άρεστόν σοι τδν [•484] Ισαάκ έκ:ί άπελθεΐν, ώστε

λαβδντα τήν γαμετήν ούτως έπανελΟείν, εί μή άνάσχοιτο,

καθάπερ ένετείλω, μετ' έμοΰ παραγενέσθαι ; Τί ουν δ

δίκαιος ; Απαγορεύει τούτο αύτώ καί φησι ■ Πρόσεχε

σεαυτφ μή απόστρεψες τον νΐόν μον έκεΊ. Ού χρεία

σοι γενήσεται τούτου, φησίν. Ό γάρ τήν έπαγγελίαν

προς με ποιησάμενος, καί έπί τοσούτον αύξηθήναι τδ

σπέρμα αυτού υποσχόμενος , αυτός σοι καί τούτο εύοδώ-

σει. Μή τοίνυν απόστρεψες τον νΐόν μου έκεϊ. Κύριος

ύ θεός τοΰ ούρανοΰ καί ύ θεός της γης. "Ορα πώς

καί άνωιέρω όρκων τδν παϊδα , τδν δημιουργδν τών

Ελών αύτδν εκπαιδεύει • καί νύν μέλλων έπεύχεσθαι,

τά αυτά βήματα φησι, διά πάντων παιδεύων τδν οίκέτην

έπ' εκείνον τήν πεποίθησιν έχοντα, ούτω τής όδοιπορίας

άψασθαι , καί Οαρδεϊν καί υπέρ τοΰ τέλους. Διδάσκει

γάρ αύτδν δσης έξ αρχής καί έκ προοιμίων άπήλαυσε

τής παρά τοΰ τών δλων θεού εύνοιας, καί δτι αύτδς

ούτος, δ καί έκ τής ο'.κείας πατρίδος άναστήσας, καί

μέχρι νΰν τά κατ' αύτδν ούτως οίκονομήσας , και έν

αύτψ τώ γήρα τού Ισαάκ τδν τόκον χαρισάμενος,

αύτδς καί τά προκείμενα αύτψ κατευοδωσει. Κύριος ό

θεδς , φηΛ , τοΰ ουρανοί) καϊ της γης , δς έΛαβέ μα

έκ τον οίκου τοΰ πατρός μου , καϊ έκ τής γης ης

έγεννήθην, αύτδς οΐτος δς έΛάΛησέ μοι Λέγων, ΣοΙ

δώσω τήν γήν ταύτην καϊ τώ σπέρματί σου, ούτος δ

τοσαύτην περ\ έμέ τήν κηδεμονίαν έπιδειξάμενος, αύτδς

άχοστεΧεϊ τδν άγγεΛον αύτοϋ έμπροσθεν σου , καϊ

Λήψΐΐ γυναίκα τφ νΐώ μου εκείθεν, θα^,δών, φησίν ,

άπιθι • πέπεισμαι γάρ δτι δ τοσαυΐην περί έμέ

εύεργεσίαν έπιδειξάμενος, καί ταύτην προσθήσει

προλαβοΰσαις, καί άποστελεΐ τδν άγγελον αυτού

προσΟέν σου. Λυτός σοι προοδοποιήσει άπαντα, α

σοι καί τήν γυναίκα γνώριμον ποιήσει , καί λα

αυτήν ήξεις. Έάν δέ γένηται , δ μή γένοιτο , καί ί

τείνη ή γυνή τοΰ μή πορευΟήναι, αλλότριος Ιση άπϊ

αράς τοΰ δρκου. Τδν μέντοι νΐύν μου μή άποστρέ

έκεϊ. Ούκ αμφιβάλλω γάρ, δτι κατευοδωσει σε « Κΰ|

Καί δεικνϋς όπως έπεποίΟει τή τοΰ Θεοΰ δυνάμει,

αγορεύει τψ παιδ'ι τδν Ισαάκ έκιίσε άπαγαγείν.

επειδή μετά ακριβείας διετεβ.ατο τώ παιδί , κα\ άι

λαξεν αύτδν τής φροντίδος (έδεδοίκει γάρ δ παις

έπιορκήσας άλώ τδ προσταχθέν μή πληρώσας), 6

φησ\, τήν χείρα αύτοϋ ύπύ τδν μηρδν. ωμοσεν α

περϊ τοΰ βήματος τούτον, ώστε μή τδν Ισαάκ έχ

άπαγαγείν. Είδες πώς έκ προοιμίων Εδειξεν δ οίκ

τήν εύνοιαν τήν περ\ τδν δεσπότην ; "Ορα λοιπδν α

έκ τής τοΰ πατριάρχου διδασκαλίας βελτίω γινόμε

κα\ μιμούμενον τοΰ δικαίου τδ φιλόθεον. Λα€ων

φησ\ν , ό παις δέκα καμήΛους καϊ άπύ πάντων

αγαθών τοΰ κυρίου αύτοϋ , άναστάς έπορενθί]

τήν Μεσοποταμίαν είς τήν πύΛ'.ν Ναχώρ, καϊ έ

μισέ τάς καμήΛους ί£ω τής πύΛιως πάρα

(ρρέαρ τοΰ ύδατος τδ πρδς ύψέ, ήνίκα έκπορενο

αϊ ύδρενόμεναι. Καϊ είπε • Κύριε ό θεός τοΰ κν,

μου Αβραάμ. "Ορα τοΰ οίκέτου τήν εύγνωμοσύνην.

τής οικουμένης Δεσπότην άπδτοΰ πατριάρχου όνομ;

Κύριε γάρ ό θεός, φησί, τοΰ κυρίου μου Άίραί

τοσαϋτας περ\ αύτδν ευεργεσίας έπιδειξάμενος. Κο

θαυμάζεις ε! δ οίκέτης αύτδν ούτω καλεί θεδν'Αβρο

Αύτδς ό τών δλων ©εδς δεικνΰς δπως τών δικαίω\

άρετήν περί πολλού ποιείται, φησίν • [485] Έγώ ει

θεός Ίακώΰ καϊ ό θεύς Ισαάκ καϊ ό θείς Ά6ραο

Κύριε, φησ'ιν, ό θείς τον κυρίου μον Ά6ραάμ ,

ύδωσον εναντίον μον σήμερον, καί ποίησαν έ,

μετά τοΰ κυρίου μου Ά€ραάμ ■ ώς εί Ελεγεν

έργον έλΟ εΐν ποίησον τά δόξαντα αύτώ, κα\ κατά γν<:

τήν αυτού πάντα εύόδωσον. Ποίησον ΙΛεος μετά

κυρίον μου Αβραάμ. Τί έστι , Ποίησον έ.Ιεος ;

έπιθυμίαν αυτού πλήρωσον. ΕΙτά φησιν ■ Ίδον

Ιστηκα έπί τής πηγής τοΰ ύδατος, αϊ δέ θυγιη

τών οίκούντων τήν πύΛιν εκπορεύονται άντΛ

νδιορ. Καϊ έσται ή παρθένος, {) αν έγώ εϊ.τω,'

κΛινον τήν ύδρίαν σου Ινα πιω, καϊ είπη μοι ,

καϊ τάς καμήΛους σου ποτιώ, έως αν παύσα

πάσαι πίνονσαι, ταύτην ήτοίμασας τώ παιδί

Ισαάκ, καϊ έν τούτφ γνώσομαι, δτι έποίησας ί

τφ κνρίφ μου Άζραό^."Ορα τοΰ οίκέτου τήν συν

Επειδή γάρ ί,δει τοΰ πατριάρχου τδ φιλόξενον , κ:

τήν κόρην τήν έκεϊ μέλλουσαν άπάγεσΟαι όμότ;

είναι προσήκει τώ δικαίω, ουδέν έτερον τεχμ

επιζητεί, άλλ' άπδ τής γνώμης τήν φιλοξενίαν χαρ;

ρίσαι βούλεται τής κόρης, καί φησιν • Έάν έμοΰ

σαντος παρ' αυτής τδ ύδωρ, επικλινή μοι τήν ύδ

ν.οΧ μή μόνον τδ αίτηθέν ποίηση, άλλα κα\ τήν

λειαν τής οικείας γνώμης έπιδείξηται, κα\είπη, Κα

καμήλοις σου έφυδρεύσομαι, άρκοΰιαν άπόδειξ:-.

ρέσχε διά τής τού ύδατος παροχής τής τών τ(

επιεικείας.

δ'.'Εννόησον γάρ μοι, αγαπητέ, δσον ήν κόρην ά;

ύδρευομένην ού μόνον μή άνανεΰσαι πρδς τήν α'.τ

άλλα και καθεΐναι τήν ύδρίαν άπδ τών ώμων , και ;

σχείν έμφορηθήναι τώ αίτοϋντι, και ταύχα. ξένιο δν

ούοαμόβεν γνωρίμω • κα\ ου μόνον τούτοι, αλλά κα

καμήλοις άπάσαις ύδρεύσασθαι, κα\ δεΐξαι διά τών

μένων τής έν τη ψυχή ευγενείας τά τεκμήρια, "ί

" Κανίΐ. βΐ γ|0.ιΙιιογ ιπίΒ. σοι. ΜοΓβΙ. σε.

)> 5ίο Ιηνβίδο οηΐίιιι' '.ρκι11"1 βΐϊαππ ίη 8»ν. εί ίιι πιβί

ρΓβ8 νρΐιιϋ Ιββίϊϊβ \ϊ(1βΙιΐΓ, υΙ βϋΐ ΙιοοΙϊρηπΡ, ίη (Ιν,ιι.

ΥοΙβΗϋ ΰαΐί ΛϋιαΙιωη, ΟιΜ5 Ια\Μ, νί ΟτΟί ^««.οί»
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η:)» ηιίαιΜ , ιΐ Ίηάε αιάρ'ιε» ιιχοτεηι βΓιο ηιεο Ινιαε.

V ί^^51^ ηιβικίαΐυιιι ρ3ΐπηπι1κτν ςιιοα" Γ;ιηιυ!ο (Ιοι1ίΙ? ΑΙ

ιιβ μοιΓυηοίοπο ρπ6ΐεΓ6»8 (ΙίεΙ» , δθ(1 αψ:ΐΛ ιιιοιιΐοηι

οϊ ρτοροβίΐυηι ]υδ(ί , βΐ »ιΐοη(1ο ί|ΐιοιιι«ί1»* νοΙΟΓΟδ ιιοη

ο(ΚθΐθίΜΐιΙ ΜίΙκίηηΙίηιιι κιιιΐΐ.οιι , ηοη (Ιίνίΐίαδ , ιι< ,ι

δοητοβ, ηοη 1οι οι ιοί ]ιι^οηι Άξή, ιιοιι οχιοπιχ νοηυ-

5131Ϊ5 Γβπηηηι . δβ<1 βιιϊιιι* ριιΐοΐιπίοάίηοιη οι ηιοπιαι

ηϋΙ)ΐΓιΐ3ΐβιη. Νλπι ςυοηώπι νί(1βΙ>3ΐ ιιοιμιίΐίαπι οοπιηι

ηυϊ «η ΟΙιηηαηιοα ΙιβυΐιβυβηΙ, δοίβιΐδ φιιιηΐυιη Ιιοιιυπι

μι οι>η]υςοηι 1ι:>1)(•γο ϋδϋ*ειη ιιιοιϊυιΐδ ρι-χαΊΐηηι, ρι•χ-

οίρι'Ι δοινο, οϊ ]ιιι:«ιηοιιΙιιιι> ηίΐΐιίΐιοί, ιιΙ οχ δΐια εηβΐιβ-

ιίυηο ιιχογοιιι Ι5•.ΐ30(> .1(1(111031 : ιιοψιβ ίπίοινβΙΙυηι 1ο-

οοηιιη , ιιοφίβ »Καβ (ϋΓΠ«ιι1*ιιΐ05 δο^ηοιη ουιιι ϊιι Ιιϊδ

ΠίϋιΙιιιιΙ : βοιΐ δο'ιβιΐδ γοϊ ηε<:05βίΐ3ΐειη, οηιηειη ειΐΓβιιι

οι δίικίίαιιι ηύΐιίοεί, 3« ιηίΐιίΐ ύοιιιεδίίοιιηι. ΟχΊουηι

|ΚΛπαιοΙι;ι ν'ιΠΗίοιη ΙαιιΙιιιη 3ΐιίιιιί φΐοοιοιιδ, ει ηΐιΐιοι•-

ι•οιΐ5 3 νΊοίικιΓίιιη ηΐ3ΐί1ί.ι, ίΐ3 φΐίοΌπι δοβοιϊΐ; 31 ιιυιιο

οιηηεδ Ιιιι]ιιδΐιιοι1ί εοιιοΊΓιοιιοιιι ιιο εο£ΪΐαΐΌΐιΙ (]ΐιϊ(1ειιι :

παιη οίδί νίιϋδ ίηιιιιιιιοπδ ρίοιι» δίΐ, Ιιοο δοΐιιιιι ίικμϊ.-

ιιιηΐ, φΐ3ΐιΐιιιιι ηΐκιιι.ΐοΐ ροουηϋί ; εχίοι-α οηιιιίβ ρο•

βΙοποΓο Ιοοο 1ι:ιΙ>6ηΐ, ιιοδεϊβιιίεδ 80, 5>ί ιιιβιιβ ροΓνοΓϊα

δίΐ , 1 ϊ . • ( • ί ίηιηιοιι$% :ιί!1ιι:ιΐ)1 ιΐίνίΐκο , οίΐο ϊιι οχΐΐ'οπι.ιιη

νοηΙιιΐΌδ ίηορίαηι : οι ιιϊΐιίΐ ρΓυίυΐυΐ'38 οροδ, ουιιι ιιιιιι

9:1 ϋιί ηιοιίδ ςιι.τ Ιιοηο ίΙΙ«5 ϋΊδρβηίβΓΟ ΐ|ΐι :ιΙ.

3. Υοπιιιι ρ;ι[ΐ'ϊίΐπ:1ΐ3 ϋοινο ηεουηΐυιιι ϋβϋίΐ ιηαιι-

(ΙαΙιιιη , οι ]υπιιηοηΙί5 <»ιιη αϋ^Ιΐ'ϊιιχίΙ. Υίϋοαιηιΐδ αυ-

16111 Ι1ΙΜΙ0 01 80ΓΥΪ ρΓΟίιίΙΐΐΙΟΙΙΙ, φΙΟΙΙΙΟΐΙι) ΙΐΟΠ ρίθΐ3-

Ι6ΐιι ίηι'ιΐ.ιΐιιδ-ίΐ. Ν.ιιη ρθ9ΐφΐαιυ νϊϋϊΐ Ι3ΐη δοηο]υδ(υηι

δϊΐιί ρΓΧ'θΊ|«Γβ , (Ιίοίΐ οϊ : 5. 5ί ηοη νοίηεήΐ ηιιιίϊετ

Ι'βΙΙΙΓί ΙΙΙΙΊΊΙΙ» , π'ί /Ϊ/ΪΗΙΙΙ (((«ι» ϊιι ίίΤΤΜΗ , ηηάε εχϊίΐϊ,

ϊηάιιεαηιΐ ΙΪΙ ηβ, ίικμιίι , 8Ϊ ιϋΠΊειιΙιαϋ αιΊυ,υα ίιιοκ!;Κ,

ΐΓ3Ι1δ^Ι0(]Ϊ3Γ 111311(1313 1113 : Ι η.'" , ((111(1 ΙφοΠοΙιίΙ 1110

οΙ»5οιλ-λγο , οι ιιυηε ρΐαοοΐ ιίΐιί ιιΐ ίΐΐιιο :ιυο;ιΐ Ι53.10 , οϊ

αεεορίη δριιΐϊ.ι ιοϋβ.ιΐ , μ ιιοιι νοίυεπί, ιιΐ ιιι;ιιιοΊΐ5ΐί ,

νοιιίιο ιηοοιιιιι ? (,ΐιιίιΐ ίξίΐΙΙΓ ^ΙδΙΙ15? Ι)οιιο;,'.ιΙ Ιιοο οϊ

(Ιιιιΐ : 6 ΑίΙιηάι ιϊίι'ι; ιι« αΐιιακ βΐινη» ιηεηηι Ηίκ€. Νοη

γγΊι ιϋιί Ιΐ3ε ιο ορα$•Ουί οιιίηι ηιίΐιί Ιιοο ροΙΙίείΐυ» ονΙ,

οι ρΓοιιιΊδίΐ δειηειι 6]υ8 ίΐ;ι ιιιιιΙΐίρΙίο;ιιΐ(Ιιιιιι, οΐί;πιι

(ΐιι.ιΐιίι Ικιο ιιΙ ρΐΌ$ρβΓε δΐιεοοιΙ.ιΙ. ΛΊ: ϊ^ϊΙιιγ αϋώΐΐΊΐι

ί.Υιΐι' βίίιιιη ιΐίιηιη. 7. Οοιιιίιιια 1)<ί« <ιΐίι εί ϋενΛ

Ηττα. νίιΐε (ριηιιιοϋο δΐιροΓίυδ δΟΓνιιιη β^ιιι-ηιΐδ ,

ίρΜίιιι «Ιο οιιιιιίυιιι ϋοικϋΐΟΓΟ ϊιοΐίΐιιίι : βίπιιιιο ρΓοεα-

Ιιιγιιι ϊΐεηιιη, οαϋοιιι νιτΙια ϋίείΐ : ρεΓοηιιιϊα Η'ΐνυιη

(Ιιιοοιιβ, ι:ΐ Γιϋυβίβ ϊιι οιιιη ρΐεηυδ ιΙογ 3ΓΓίρϊ:ιΐ, εί

(Ιο Ιηιηο ιοί εχίΐυ Ι η- 1 1 ο δμοΓΟΙ. Ι)υεοΙ οιιϊιιι ειιιιι

<|ιι:ιηΙ3ιιι οΐίιιι :ι1ι ίιιϊιίο Ι)βιιενο1εηΐΪ3ΐιι 1)ι ί ϊιινεηοπΐ ,

«Ι ΟΙΙΙΙ (]1ΐί 3 (ΙϋΙΙΚΙ ραΙοΐΊΙΗ 86 βνθ03νεηΙ, εί Ι1!ι<]110 3ΐ1

Ικιο ΐΗΐιριΐϋ ίΐ:ι );ιι1ιοηι:ινοΓίΐ , ]3ΐιΐ(|ΐιο ϊιι Ιβιιι ρπινο-

0(3 ΜΊΚ'ί 1.1 18330 (ΙεϋΟΓΪΙ , ρΓ08ρ073 01Ϊ3ΙΙΙ <ρΐ;0 ΙΙΐΙ-

Ιιιιε Γθδ(π1)»ιι(, Γαοΐιιπιιιι βδϋβ. ϋνηίηια 1)•ηί , ίιι-

«ριιΐ, αιΐί ι•ι Ιηται,φιί αανηψάι ηιαίϊάοιηο ραΐηι »ιώ,

Π άΐ Ιιττα \η ψια ιιιιΐιια ίΐιιη , ίΙΙί ΐρ<« φιί ΙοηΗΗΐιιι αΑ

ιιιϋιί ιΐίιγιια : Τίϋϊ ιίιώο Κτταηι Ηαικ <•( χαηίιιί Ιιιη : ίΙΙο

ΐ|ΐιϊ (οιιίαιΐ) οι^3 ιιΐ6 (1εοΐ3Γ3νίΐ Ιιοιιί<;ιιίΐ:ιΐοιιι οι εα-

ι:ιιιι , ι/'ίι! ηιίιία «Ηί/ιΊαιη ιιιιιιη αηί* Ιί, €ί ίηώ• ππί-

Ι'ίι'ΐ βΐίο ηκο «χοΓίπι. ΟοιιΙϊιΙοηδ, ίικριίΙ, 3ΐιί : οοΓίυδ

οιιϊιιι δυιιι ιίιιιι ιιιιί Οικίδ ιιιο ΙιοιιοΩοϋδ Ιιαείοηιΐδ

;>η:ν ΊΊΐιΐκν ,.,ι, ρι-ίιι,-ίΐιυ* οϋΗΐιι ϊΐίικί ιϋϋίΐυπιηι, οι

ιιιίϋδαηιηι 3Π{;ο!υιιι ιιιιιιη αηΐβ Ιο. Ιρδο , ϊιιηιιΗ , νϊ,ιιιι

ιϋιί ρΓχρ:ΐΓ3ΐιϊΐ ϊιι οηιιιΐϋυδ, ιιχοι οιιιηιιβ ιϊ'ιί ιιοΐ.ιιη

Ι;κίιΊ, ιιΙ 3εοερΐα οα Ιιιιο Γοϋοαδ. ϋιιοϋ δι οοηιίη^ιί ,

ςυυϋ βΐκίι, ιιΐ ΓβΙαιΙοΙϋΓ οχογ νοιιΪΓο Ιιιιο, αϋυιιιι*

ΟΓίδ » ιαΛοά'Η-ύοιιο }\ιτάη\οιι\\. 8. ΎαηΙνηι βϋαιη ιικιιιη

«/«« ηβ αΰιίααι*. ΝυΙΙυιη οιιϊιιι ιιιίΐιί ιΐιιΐιΐιιπι οδΐ, (|ηκι

Ποιιιΐιιιΐδ ίιΌΐΜΐιΙ.-ι Ιίϋί ΠιοΪ3ΐοιηιιΪ3. ϋθ(:Ι;ιι•αιΐ5(|ΐι.ιιιΐιιιιι

()ϊνϊιιη: ρυίοιιΐϊχ Γιιΐβΐ, ρΓοΙιίΙιοί δΟΓνιιιη , ιιο ΙίΙϊυιιι

ίΙΙο ϊηϋικαΐ. Ρυβίοβ, ευαι ιϋΠ^οπίΟΓ ιιιβικΙϋΒδοί βεΓνο,

ουΓ3(]•ιο €-ιιιπ ΙίΙιεΓβδδβΙ ; νβι•ο1>3ΐιΐΓ οιιϊιιι δβΓνιΐδ ηο

ηΐ3ΐκΙηΐο ιιοιι ϊιηρίοΐο ροι]ιιπΐ τουβ ΠογοΙ : 9. ΡοίίΜ,

ϊικίυϊΐ , ιηαιιι» «Μα ί>ώΐ£Γ /"«/««γ, )ΐπαν'ιΐ (Ί «β;<«γ ναΰβ

Ιιοε, ψιο,.1 Ιίίιιπί! 5ΐι ιιιιί ΊΙΙιιο ηοη «ΙκΙιιοοηίΐ Καπό. Υϊ-

(1ί»1ί ςαοιικιιΐο ιιΙ» ίιιϊιίο δΟΓνιιβ ΐικΙ.'οιινοΓίι 5ΐΐ3ΐιι εη:*

ϋοιιιϊηϋΐη 1>οιιονυ1οιπϊϋΐιι? ΥϊιΙο ηυιιο ηιιοιίιοϋο ο;ι |>3-

Ιγι3γο1ι:ο αΌοίΓΪιιιι ιιιοΐίοι- βν380Πΐ , Οϊ ϊΐΏΪΙΙΐΙυδ ΓΐΙΟΓΪΙ

Ϊιΐ5ΐί ρϊοΐαίοιιι αίςαο Γοΐ^ΐοηοιη. 10. Αοαμίή ειηιη ,

ίιιηυϊΐ, ιαυια άβοειη ίαιιι,Γις , ει άε οηιη'ώιι» βοη\ι φια•

άοηώΐι 5«ι ειαιι! , ακτεχίι εί ρτο[εεΐνα β*ι ϊιι Μηορο-

Ιαιηίαηι ϊη εϊηίαίειη ΝαεΙιοΓ, 1 1 . ει τεενηιΙιεΓε εαιηείο*

(εάΐ εχίτα εΐνϊΐαίειη }ηχΙα ριιίαιιιι ίψιω νειμειΐ, ηκαιιιΐο-

«0Γ«/ιΐ4/ιί«Γ οοκα/ΜΓα•. 12. Εί (ΙΊχΊι : ΰοιιύιιβ «ί«ω

άοηύιύηιά ΑοΓαΙιαιη. Υΐιΐβ δοπί ρΓθ1)ϊΐ:ι(οιιι. ΟιΊ»*

ΐ!οιιιίιιιΐΜΐ α ρ3ΐΓΪ3ΡεΙΐ3 ιιοιιιίιι.ιΐ : Ώοηύηε οιιϊιιι , ϊκ-

ηιιίΐ, /λ'κ,ν (ίοαώύ ηιά ΛοταΙιααι , ΐ|ΐιϊ ΙιιιιΙ,ι ϊιι 1 1 : ιιιιί

1ιοιιοΙί(Ί3 οοιιΐιι!Ϊ5[ϊ. Ει ςυϊϋ ιιιΪΓαΐ'Ϊ5 >ί 50ι-μιϊ ουιιι ϊΐ:ι

νθΟ.Ίΐ !Ι(ΊΙΙΙ) ΛΙ)Γ3ΐΐ3ΙΙ1? Ιρδβ ΟΙΙΙΙΙΪΙΙΙΙΙ 1)0115 ΗΙυΐΙδίΓΪΜδ

(ΐυοιιιοιίο ]ιΐ5ΐοηιιιι νϊΐ'ΐυίοιιι ιιι:ιι;ιιϊ ΓαεϊιιΙ , ϊιιηιιίΐ,

Ερο ικιιι Οεη» ΑοταΙιαηι εί ϋεη» ]$ααε εί Ι)αι& }αε<Λ

(Εχοά. 3. 6). Ει ιΙϊιίΙ : Ωοηώιε Ώενα άοηώιϊ ιιιη

ΛΟηιΙιαηι , ρΓ0$ρεη άΐής/β εοταιη ηιε ΙιοάΊβ , εί [αε ιηι-

ΒιΐΊεοτάίωη ιίιιιι άοηύηο ηχεο ΑοΐαΗαηι ; φηύ <ϋεει°οΙ :

Κ.ιο ιιΐ ίιιιρ1ο.ιιιΐιΐΓ 03 (]ΐι;ι: ίΙΙο νιιΐι, οι δοευικίιιιιι ^ιι»

δΐΊΐίοιιΙϊαιιι ρΐ'θδρθΓ3 Γ.ιο οηιιιΪΗ. 1'<κ ηύίΐτ'ιεοτάϊβιιι

ιίιιιι άοιηϊηο ηιεο ΛΟκιΙκιιη. 0\ι\ά βδΙ , Ραε ηι'ι»εήεοι-

ά'ιιιιη'ί Υοιί οοπιροΐεηι ειιηι Γαε. 1)οϊικΙο ίικμιίι, 13.

Εεεε εαιο $'.ο ρτορίετ [οιιίεηι αηαιε , βίίίε αιιίειιι Ιιιιί'ΐ-

Ιαιιΐίιιιιι είΐΊίαΙειιι εο;ιοάίιιηΐΗΤ Μί ΙιαιιήαηΙ π μιαιη. 14.

Ει εήί ΐ'ίι-ηο π<ί <υ/ο </άΐΐ'ο ." ΙηεΙΊηα ΙιψΙήαιη Ιιιαιη νΐ //:-

ΰιιιιι, ει ώχετίί ικί/ιι, Β'ώε, εί εαιηείο» Ιιιοι ροΙαίιο, «ίηιιε•

ιμιυ οϋετεοηιηα εαιβηΐ; ϋΙαιηρτα:ρατα&ιΊ ρηετο Ιιιο Ι»α-

ηι.• εί ϊη Ιιοε εοι/ηο&εαηι, ηιιοά ιηίιεήεοΓάΐαηι (εεεήί άο-

ιηιηο ηιεο ΑοταΙιαηι. ΥϊιΙο δΟΓνί ρΓυιΙοιιΐίηιη. Ν.ιηι (|ΐιΪ3

ιιυνοπιΐ ραΐΓΪ3ΓεΙιχ Ιιο5ρίΐ3ΐίΐ3ΐεηι, οι (]κϊ;ι νίφιιεια

ίικίο (ΙικΌΐκΙ.ιιιι ρ:ιΐ' οι :ιΐ ίίδΐίοιη 0880 ρΓ.ι•(Ιίΐ;ιιη ηιοΓίϋιΐδ,

φΐίυυδ ]ιι»ΐιΐ5 ίΙΙο : ηιιΜηιιι :ι1ί.ιιιι εοη]οοΙιΐΓ3ΐη ίιιψιϊ-

ΓΪΙ, 5(ΐΙ ( Ιιιιι.Ηΐι'.κΊΐι νΪΓ^ίιιαΙίδ ;ιιιίιιιί οχ 1ιο5ρίΙαΙϊΐ3ΐυ

ΟοΙΙί^ΟΓΟ νιιΐΐ, 01 ίιιιμιίΐ : δί (μιιιικίι) 0^0 ίκμι.ιιιι 30 03

ροΐίνοΓΟ , εί ίιιείίιιοί ιιιίΐιϊ Ιινϋι ί:ιιιι : ει ιιοιι $ο1αιιι

Γιιοί.ιΙ φίοιΙ ρυΐίεπιιι , δΐ-ιΐ οιίηιιι οιιικίοιοικ «ε ΙίΙιεπι-

Ιίΐιιίοιιι ιιιβιιΐίδ ηιι.ιμΙοιΙ.ιπΊ, (110310.116 : Ειίαιη οαιιιο-

Ιιΐ6 ιυθ5 3ςιιαΙιο, ηιοιιχη δΐιοηιιη ιιιαιίδυείυάίιιεηι βα-

Ιίδ εχ :κ|ΐι:ι; Ι.ιι ■βίιί'ΐιιο ΟδΙεηϋίΐ.

4. Ληιιιι:κ1νι•ιΐο, οοίΟΟΓΟ, ε.ιΐ'ίδδίιιιΐ', ιμηιιΐιιιιι Γιιο-

Γίΐ, ΐ|υοιΙ νίι•§η 16ΙΙ0Γ3 :κμι:ιΐιιιιι ρηιΓοι Ι:ι ηοιι δοΐυηι

Ηΐιιιιιοηΐ ο]ιΐ5 ρείίΐίοηί , ει ιίεροδυεπί α\> Ιιιιιικτιϊ

(ιχ(ΐΓΪ3ΐη, εί 3(1 δοείοοίοηι ρΐ';ι•Ι>ιιοιίι ρείειιΐί νϊτο ριτ-

6£Γίηο ο ι ρΓΟΓδυδ ίχικιΐο : 3ΐιμΐ6 ιιοιι δοΐιιιιι ΊΙΙί (1ο-

(Ιοιϊι, 80(1 οι εβιηείυδ οιηηοδ αιμιανεηΐ, οι ρεΓ ο-ι ςπιβ

ίίοΐιαηΐ ηιοιίίΐΓ.ινοΓίι αιιίιικο ίΐιχ ϊηκοηιιίΐ.ιίοιη. λα
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ιιεεεΐΐΐδ φίοιΐ ιηυΐιί βΐ'ιαιη ν ϊ ι-ϊ ύεηεβαηΐ $χμε ρείειι-

Ιϋιιΐ5 (»1ί.ι? Ει φΓιιΙ (Ιίεο <1β αφία ςηχ ρτΓηΙιβίιιτ ? Ιιι-

ιοπίιιιη οιιιη Γ.Ι008 ΙεηβηΙ, 61 λ\) ηεεειίειιΐϋιιΐδ οπιηΐιΐΓ

ιιΐ ραιι1ί<ροΓ ρχ3ρεο!οηΐ, φιο Ιιιηιβη αεεεικίπιιΐ , ί.Ι Γ:ι-

πϊγο Γοηιιπιιΐ, Ιαιηείδί ιιίΐιίΐ ίιιϋο ιιιίηυιιιιιι- ϊςη'υ , εΐίί

ίιπίΜίηετϊ δϊηΐφή αεεεηάΌι•ε νεϋηΐ. II ίο αυΐιιιι βι ηιιι-

Ιϊογ βι ριιβΙΙη, Ιΐ)•(1ηαπι φΐοφίε δΐιρει• ΙιυιηειΟδ ι'βΓβηβ,

ιιοη ββΐϋΐιι ιιοη ^Γαναΐίιη Ιιιΐίΐ ηικκΐ :ι1) β:< ρείεΐΌΐυΓ :

86(1 β» ρΐυβ φίαιτι ρεΓιΐυη επιΐ εοηεεβδϊι : εΐ ροΐιιηι

ιίοιίϊι, ιι! ρι•ΐε1)αΐ, αίφΐβ εχ βεϊρβα εΐίαιη εαιηείοβ ρο-

13ΓΟ Γι•5ΐ:η:ιΐ. Αηηιιει-αΐ εηίπι »βιιϊςηυ$ ϋοιίδ ραΐΜβΓ-

εΐιχ ρΓοεϋιιΐδ, ηη^εΙοφίε $ιιο ιη'ΐϋΝΟ, οηιηϊα ΐΙΙα άίίρο-

&ιιίΙ Γκτί βίου! δΟΓνυδ ροΐίνει•»1. Πείη ροδίφίααι νίύίΐ

γο Ιρβ» ρι-βεεβ ρβΐηητεηκ ε-ΓΓιεαεείΐ, ει οϋΐΐηηίΐ νίι•(»ΐ-

ηοιη φίαιιι ορΐ;>1> >ι , ΜΓιιΐδφίο ('χϊιηϊαιιι νϊύίΊ Ιιοδρίΐαϋ-

Ιαΐεηι , νϊιΐο φΐίιΐ Πι ; οΊοϊΐ ει.ϊιη : 20. ΕαΓιηαιίί ει

εναεχχηνιΊ αφιαηι χη εαχχαΐα , εΙ εχιεχιη'ιΐ αά ριιίαιηι, χιΐ

/ιακπ'/νί αφιαηι , εΙ αφιαηι οιιιη» εαιηείοι ε]χι». Υίιΐο

1οειιρ1ε(Ϊ53ίπΐ8ΐη ρτοπιρίϊΐυιΙίηειη.ΡβΓ Ιιοε εη'ιιιι φίοιΐ

α'ιΐ , Ρε»ΙχηηνίΙ, εΙ ευαεηανχΐ Ηφάήαηχ,ΐΙ εχιεχχττχΐ αά ρηΐβαηι,

ιιιοιΐ5ΐπι[ιΐΓ ρυεΙΙχ 5ΐιιιιιιΐ3 βίαοι-ίΐαδ : αυ'ια ηεα,υβ ιιΙ

οϋεηβ αυΓιιςίι , ηεπ,υβ ρι-χίεχίυ εοηΐίηεηϋχ ραιίιίοηϊ

ΐειιυίι : $ε(1 ευιη ιηυΐια ιιιηη&ιιείυϋίηε ίιΐφΐίι, 18.

Β'Λε, άοηιχηε. Οοςϋη, ο1)$βεΓο, π,υαηία ειΐαπι 83 χΐηΐβ

Γυοι ϊι εοηΓιηεηΙίχ άϋί^οπΓια , ει ιηοϋεϊΐϊχ εσιΐηεηΐϊα

ΙκΐίρίΙβΙίΐηιίίφίο Γκφιεηΐία. Οιιίΐιιΐδ \%\1\\τ ορίίιυδ Ιιχε

ΠΟΙΙ ίΙΙΜί ρΓεΙΪ08ΪΟ|•3 ? φΐίΙΐΙΙδ ΐ1ΐ08»υΠ3 Ιιχε ΙΙΟΙΙ δΙΙΠί

ρι-χΓι.τεηο'α ? Ηχε ί,ιιπιιιιη ιΐοδ , Ιιχε ίηηυιηβια 1>οπη ,

Λχε ΙΙιεβααΓυβ ςπϊ ιιοη εοιίίΐιηιίΐυτ. ΥίοΙεηδ ί^ίΐιιτ

ρπιϋοιίδ 50ΐ•νιΐ5 ηιαηίΓοδΙαιη ϋβϊ ρι-ονϊϋεηΙίαηΊ , 21.

Β'Μι'οαΙ εαιη, ίηφίϊΐ , εΙ ιϊΐεοαΐ, ιιΙ ιεηεί ρτοιρετιιηιιιε

[εεχιιεί Ποιιύιηΐί χΐετ ιιιηηι , (ιλ ηοη. (}ιπι1 681 )Ι1ιΐ(1 ,

ΙΗκώαΐ «βιη .' ΥεΓίια Ίρβϊ ρυεΙΙχ (ΐΠϊςεηΐεΓ εοιίδίιΐο-

Γαύαΐ, 35ρεεΐιιηι, ϊηεεβευιη , Ιια1)ίΐιιιιι, αϋίίςυβ οιη-

>Γΐ3 : εΐ οχ8ρεοΐ8ΐ>3ΐ, II ι κηιί α» ρτοίρβηιιη (κΐίίΐΐ

ϋοούηιιί ί/ιτ 5ΜΚΙΗ, αη ηωι. Ναιη ίμιχ ]αιη ίίΐοΐα βηηΐ,

ϊη$ϊςιιεπι εΐ ρΐιιπιιιαηι ν ϊ γι; ϊ ι ι ϊ κ ίηι1ί€;ι1»αηΐ νΪΓΐιιίειη.

ΕΙ ϊιίεο Γ6ΐηυιιβΓαη8 εμ$ ουοιϋβιιΐίαιη 61 ηΐ]ΐιχ £υ1>ηιϊ•

ΐΓΐϋΐι-ηΐίοηεηι, ΐ'ΪΓευιιιρυιιίΐ ει , ίηφίίΐ, 22. Ιιιαιαα α:ι-

ΐί05 (Ι άιια$ αττηχΗα*, εΐ ιΐίΐϊ^εηίει• 8(1(1Ϊ8εθΙ)3ΐ, ςιιχ *(1

Ιρβαιχι ρεΠϊηβΓειιΐ , ει ΓΟ^αΙιαΙ , 25. Ο'ιι/β* « 1>1ί*? ει,

ΛΉ»ι ε$ΐ αρχιά ραΐτοη Ιιιηηι Ιυαιβ άινβηοήϊ ? Οοηβίιίεπι

ει Ιιϊε ρυεΙΙχ Γεβροηβυπι. Νβιη ΒίευΙ ευιη αςιΐ3ΐη ρο-

ΚΓεΙ, ηοη εοΐιιιη εβπι ΰεαΊΐ , 8οϋ ει ε.ιιηείοβ ϊΙΙίιικ ρο-

«νίΐ : ί!3 βΐ Ιιΐε , Γβ^αηΐε 86Γνο , ηυιη είββΐ Ιοειΐ8 , βΐ

ειι}υ$ 65861 ίΐΐϊα , ίηφίϊΐ , 24. ΡίΙΐα ιιιηι ΒαίΙιιιεΙί» /ίίϋ

ΜεΙοΙκε, φιεηι ρερεήΐ %ρή ΝαΟχοτ. ΟϊοϊΙ 61 ροίΓβηι βι

η νο πι , υΐ ί11ί$ εβ£ηίΐί$ ίίαΐ αΙαεηοΓ. Υίιΐο εϋηϋοΓΟίη

ρυεΙΙχ. Οο ραίΓε ΓοςαίιΐΓ, εΐ ηοη βοΐυιη Ιιυηε ϊιιάίοαΐ,

80(1 ει ραίΓοηι ρβιηί. Ει ευιη ι-ο£3*8εΙ δβΓνιΐδ βοΐιιηι

ηη 68861 1οευ8 ϋϊνειΊεποΊ , ΗΙα 3(1ι1Ί(1ϊι : Νοη 8θ1υη

νοευβ, $6(1 25. Ει [ωχιιιχχι α ραΜπιχι χηιιΐΐηιχι αρχιά ηο«•

Ηχε υΐ αικίίνίι «ΟΓνιΐδ, 8(1ηιΪΓ3ΐυ$ 681 ιιπγϊιιι ει Ι»γ-

βοπ» ρυεΙΙχ 1ιθ5ρϊΐ:ι1ίΐηΐοηι. Ει υΐ οΊάίεϊΙ 86 ηοη «1

ιβηοΐοδ φιο8(ΐ3ηινβηί83β, 86(1 ϊη αοπιυιη ΝβεηοΓφΐί

Ιγλιογ 6Γ31 ρ3ΐη3Γεηχ, 26. Ηοε οχιχη ρτούβ,ηΐ , ίηςυϊΐ,

4οιηο αάοτανίΐ Ώοιχχχηχιχχχ. ΕχΙι'ιΐΛΠίΐυδ Γιβ (|υχ εοςηο-

\εΓ»ΐ , εΐ ίΐ5 φΐ» ΐρ$ϊ ρυείΐβ αίχεηΐ, ΑΛβτβιΑι Οο«ί-

Μ1<Η« |ηΐί»$(]υε ίίϋ ε^ίι » εο φμμΙ ίιι ρΛΐι•ί;ΐΓθ1ιαηι ει

ΐη 36 Ιηηΐηιη (1εε)3Γ385εΙ ρΓονϊϋοιιΓιαιη , ει (]ιμμ1 οηι

ηϊα ρΐηη» εΙ ΓουίΙί.ι ίίϋ Γειίϋίιϋδδεί : ει υ'ιχίι : 27. Ββ-

ίχβιΙχιΊχιι Ποηχίιχιΐί ΰίΐΐί (Ιοηιχηϊ »ιά ΛΙ/ιαΙιωιΐ , ι/χιί ιιοη

αίαΐαίίι }χΐ!ΐχΊϊαιη εηαιιι «ι ναϊΐαίαιι α άοιηχηο ιιιοο. Ροδί•

φΐΒΐιι νίϋίι ρπεΙΙχ 1>ειιενοΙίΊΐΐϊ:ιιη , ει αϊ* εα οηιιιω

ιιΐ3ηΊΓε$ΐε (ΙίϋίείΙ, Ιυηο βι ίρβο ριιεΙΙε βί^ιιίΠεαΐ ςαί»

εδβεΐ : εΐ ρεΓ ςι-αΓιαηιιη αείίοηοιη ίιι Οευηι ρηΐηιη οι

ΓιεϊΙ 8β ηοη εχ αΐϊβιια ιίοιπο νεηΐΓβ, 5β(1 Γγ.ίΙιοπι Να-

εΙιοι•ΐ5εδ58 οιιιη ΐ|ΐιί Ιιιιο 8α ηιΪ8Ϊ83οΐ. ΙΙχε ιι1>ί (Ικϋεΐ

28. ΡχιείΙα, ευηι η).ι§η.ι τοίυριαίε, αιασήΐ, ίηηιιίΐ.

ΥίυΌ (ΐποιιιοιίο ϊη δϊη^ιιϋδ (ΙεεΙαΓεί ιιοΐιϊδ Ιιο$ρίΐ.ι1ί-

Ιοίίβ αίαεήι.ιίεηι , ευκυ , νεΗιίδ , πιηιΐδΐιοΐιιιΐίικ;. (,Ή,

πσπ'ί εηϊπι , ίιΐφΐΊΐ, α αηιχχιηίχανχΐ χη ιίοιηο χχχαΐτχ* «.•;<«

ριχίιι νειΰα Αβτί. ΟιιιιιΊα ηχΐ(Β αιιάχνβταΐ 3 δΟΓνο, ρηπ•ιι-

ιίΐιιΐδ δϊ^ηίΟεανϋ. 29. Ει εχίζχχτήι , ίηςοϊΐ , ΙαΙ>αη αά

Ιιοηχχηεηχ [οναι αά [σιιίειη. Υϊϋε (μιοιικκίο οι Ιιϊε ειΐΓ8υ

αβδϊιίβηυηι «ιιιιηι πιοηδίΓβΙ (ν. 30). Ει υΐ νϊιΐϊι Ιιοιιιϊ -

ηεηι 8ΐ3ηΐεηι ηρικί Γυιιίοιη ευηι εαηιείϊδ , 51. ΰ'χχχΐ εϊ ;

Υεηχ, χχχατεάετε; χ)ειχεάχεΐιι» 1)οηιχηχι$ : «γ [οτχι ιΐείχιΐχ ?

Ειιο άηροιχιχ άοηχνιη ει Ιοεχιχη εάηχεΓχ». Υϊϋεεί Ιιυηε Ιιο-

ιιειίίοοιιίεπι Οουιη ϊη ηϋνεηΐυ ροΓΟ^ΓΪηί , ει ηιιοιυυ<Ια

3ηΙθ(]ΐιηηι ηο3ρϊΐα1ίΐ3ΐεη) ϊιηρΊοΓεί οροη•, ιηιι!ΐί$ ειιια

Ιιοιίαιιΐδ βϋΐ. Υεηχ, ϊιΐφΓιΐ, 'χχχφεάετε : \.\η\ εηϊιη ΙΊ•α•

ρατανχ άοηχιιιη ε! ίοειιαι εαηιείίχ. Βοιικίο ΐιι^Γεδδο οο ,

ϊιΐφΊΪΙ : 52. ΰαίιαιΗ εαιχχείοι ΰΐ ΟαΙΪΙ ραίιαί , εΙ(αε-

ηχιηχ, εΙ αφιαηι , χιΐ ΙαΐατεηΙιιτ ρεάα ήαι.

5. Υίϋβ φΐοηκ'ϋο Ιιι (|ΐιί α ϋ Ιιιιο οποίο ΐεηοΙι:ιηΙιΐΓ,

ιτιαςιιαηι ΙιΟΒρϊΙαΙϊΙαίϊ^ ευταιη η^εΐιαηΐ. ]•.'; άεάχι αφιαηι,

κι ΙανατεηΙχιτ ρεάε» ε]αι, ει ρεάει νίτοηιηι αχιι ποιι εα

εταηΐ. 55. Ει αρροίχιίΐ ε'ι$ ραηει αά εοηχεάεηάαηι. 8 <Ι

Ιιϊε 3ΐ1ειΐ(1ε, οϋδεεΓΟ, ηια^ηαηι ίαηιυΐί ρι-υϋοηΓιαιη.

Ο'ΐίιΐ 6ηίιιι αϊΐ? Νοη οοηχεάαηχ, άοχχεε Ιοαχιατ νβι•Ι>α ηαα.

Υοδ φΐϊοΌηι, ίικμιίι, οΓΐϊυίιιηι νββίΓυηι ϊη πιο ρι-χιΐί-

ΙΪ31Ϊ5 : β£0 ηυίοιη ποιριαιριαιη ιιπίοα φΐίοϋδ ιηβχ Γ8-

Ιίοηειη Ιι;ιόοΙιο, οΌηοο εαυ5.ιπι \Ό3 ιΐοουοιο , ρΓβρίοΓ

φκιηι ϊη ηαηε νϊηηι δϊηι ηιϊδδΐΐδ, ει (]ιι»γο α Οιαιοινυα

Ιιιιο νοηοπηι, εΐφΐοηιθ(1ο ϊη ιίοιηιιηι νοδίΓπηι Ιιοε ιΐα-

εΐιΐδ δϊηι, αε οιιιη οηιιιίη (ΙίαΊεβΓΪΐίδ, Ιυηε ει νοβ νο-

δΐιαιη εΓ^3 υΌηηιυιιη ιηειιιη ΙιεηενοΙοηΓιαιη ι1οι•1;ιι•:ιι\•

ροιοΓίΐίδ. Ναη-3ΐΐοηειιΐφΐε 0Γ5υ8 αίΐ :51. 8εηΐΗί ΑΙιτα-

Ιια; ιιιηι εαο : 55- Ουηήηιη αχιίεηι οεηεάίχίΐ άοηι'ιηχιηι

ηχεαηχ ναΐάε, *1 άβάΐΐεϊ ' ονε* ει ν'ιίχιΐο», ανηιιιι ει αν-

αεηίχιιη, »ετνο$ εΙ αηεχΙΙα», εαηχείο» ει α$ίαοί. 30. Γι

ρερετ'χΐ 8αηα χιχοτ άβχκχηχ ηιεχ βΙϊχιΐΛ ιιηνηι άοιηχηο ιηω,

ειιηχ χρ$ε }αιη ιειιχιΐιΐΜΐ, εΙ άεά'ιΐ χίΐχ οιηηία αχκεαιιηφε

Ιχαοχιχί. Υϊϋβ φΐοηιοάο οιιηι οϋϋςοηΐία οηιη'ΐΛοίδίκπ γ:ιι .

ΙΙΙίΐΙδ 811111, ΙΙΙφίίΐ, ΑΙΐΐ;ΐΙΐ30 δΟΓ\Ι15, φΙΟΙΙΙ 11081:$. Γιί-

βεϊΐε ϊΐαφίο ηυαηΐλΐη αϊ) οηιηίιιιη ΡοηΓιηυ ουηεϋίοΐίο-

ηβιη εοηδεφίιιΐιΐδ ϊίΐ, ϊι» υΐ ναΐιΐο δ'ιΐ ιϋιαίιΐϋ. Ι)ι•ίιΐ:!,•

άοεβηδ (ΙϊνΐΙΐαΓυηι εορϊίΐη, ϊικριΊΐ : Ονε» εΙ χιϊΐιιία ,

ατηεηίχιχηεΐ αιιηιηι, »ετνο$ ει αηάΙΙα$,εαιηεΙοιεΐαιχηοι

αεφίϊδίτίΐ. Αυίΐίΐε, (ΙΊνίιεδ, (|α'ι 1οι ει Ιοίςιιοΐΐιΐίε οηΓι-

ΙΪ8 ρπβίΐίβ, ει Ιιαίηεα ηο (1β.ιηι1)ΐι1»εΓ3 ει βρίεηιΐίααδ

(Ιοπκΐδ χ(1ίΙϊεαΓΐ8.

Ιίχνχΐϊαι ηοη χη «ιρβΓ^κΐ» ϊηιρεηάεηάα. — Υϊιΐοΐίδ ,

ίιι ςυί6αδ αΊνίιίχ ]υδΐϊ ίυβπηΐ οοηβιΐΐυΐχ ? Νυϊψιαιιι

• δϊε βΜϊπι ϊη 8ϊνΗ. ϊη ΙεχΙυ νεΓΟ 8βρΙπ»Β'ιηΐ3 ΙρΙίΓ-

ρΓεΙυηι ίιίε «(ΓθγΙμρ δβηίΐυ, .... Βειχεάϊχχί ίοκιιπΒΐΜ »ΐί«η«

ναΐάε, εΐ εχαΐΐαίχα «Ι (*<χί 0ψώ9τ,), εΙ άεάχΐ εχ, βίε.
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(στ; δ"ΐ πολλο\ χαϊ άνδρες δντες άνανεύουσι πολλάκις

πρδς τάς τοιαύτας αιτήσεις; Και τί λέγω προς ύδατος

παροχήν ; Ενίοτε οίοι; κατέχοντες, κα'. ύπδ τών παρ

όντων παρακαλούμενοι , ώστε παρασχεϊν βραχύ άνα-

μ:Γναι , Γνα λύχνον άνάψωσιν , ούδε τοΰτο ποιήσαι αν

έχονται, κα\ ταύτα τοΰ πυρός ούδεμίαν έλάττωσιν υπο

μένοντος, χαν μύριοι ώσιν οί μέλλοντες άπτειν. Ένταϋθα

ο: κα\ γυνϊ) καΐ κόρη , κα\ υδρίαν έπ\ τών ώμων φέ

ρουσα, ού μόνον οϋκ έδυσχέρανε προς τήν αΓτησιν,

αλλά χα\ έπιδαψιλεύεται η) αιτήσει , χα\ τδ ποτδν

παρέχει, χα\ εξ οικείας γνώμης κα\ ταϊς καμήλοις

ύδρεύσασθαι επείγεται. Ό γαρ φιλάνθρωπος θεός

έπινεύσας ταΐς τοΰ πατριάρχου προσευχαΐ; , τον άγγε-

λον αϋτοΰ προπέμψας, άπαντα ταΰτα ώκονόμησε γε

νέσθαι , κα'ι καΟάπερ βτησεν 6 παί; , ούτως άπαντα είς

έργον έξήλΟεν. Είτα επειδή είδε διά τών έργων τήν

Ινέργειαν τών ευχών τοΰ πατριάρχου , κα\ επέτυχε,

χαθάπερ επεθύμει, της χάρης , κα\ είδεν αυτής τήν

ύπερβάλλουσαν φιλοξενίαν. Έσπευσε γάρ, φησ\, χαϊ

έζεχένωσε τήν ύδρίαν είς τύ ποτιστήριον , χαϊ

Ιδραμεν έπϊ τύ ρρέαράντΛήσαι, χαϊ ύδρεύσατοπάσαις

ταΐς χαμήΛοις. "Ορα τήν προθυμίαν [486] έπιτεταμέ-

νην. Τδ ιάρ,Έσπευσε, χαϊ έξεχένωσε τήν ύδρίαν,

χαϊ Ιδραμεν ίπϊ ζύ φρέαρ, δείχνυσι τής κόρης τήν

άφατον προθυμίαν • δτι ούτε ώς ξένη άπέφυγεν, ούτε

προφάσει τής σωφροσύνης άνένευσε πρδς τήν αΓτησιν,

άλλα μετά πολλής επιεικείας φησ\ , ΠΙε , κύριε.

Έννδησόν μοι εν ηλικία τοιαύτη πόση κα\ σωφροσύ

νης ακρίβεια, και ταπεινοφροσύνης υπερβολή, κα\ φιλο

ξενίας έπίτασις. Πόσου πλούτου γοΰν ούκ 1ν είη ταύτα

τιμιώτερα; πίσων θησαυρών ταΰτα ούχ-άν προτιμότερα

τις ήγήσαιτο; Τούτο ή μεγίστη προ\ξ, τούτο τά μυρία

αγαθά, δ θησαυρδς ό μηόέποτε δαπανώμενος. Όρων τοί-

νυν λοιπόν δ ευγνώμων οίχίτης εναργή τοΰ θεού τήν

πρόνοιαν, ΚαζεμάνΟανεν αύζήν, φηα\, χαϊ παρεσιιΐνια

τοΰ γτώναί, εΐ «ύώδωσε Κύριος τήν όδύν αύτοΰ, »)

ού. Τί Ιατι, Κατεμάνβανεν αυτήν; Αυτά τά βήματα

τής χόρης χατενδει, τδ βλέμμα, τήν βάδισιν, τδ σχήμα,

τά άλλα άπαντα, καί άνέμενεν ίδεΐν, ΕΙ εΰώδωσε Κύ

ριος τήν ύδύν αϋτοΰ, ΐ\ οΰ. Τά μεν γάρ ήδη γεγενη-

μένα, φησ\, πολλήν δείκνυσι τής κόρης κα\ ύπερβάλλου-

σαν τήν άρετήν. ΔΓ δ χα\ αμειβόμενος αυτήν τής ΰπ-

βχοής χα\ τής τοΰ ύδατος παροχής, περιτίΟησιν αυτή,

φησ\ν, ένώτια χρυσά χαϊ δύο ψέΛΛια, καΐ περιειργά-

ζετο μετά ακριβείας τά κατ' αυτήν, κα\ ^ρώζιχ, Τίνος

Ονγάτηρ εΙ;ν.α\, ΕΙ ίστι παρά ζώ παζρί σου τύπος

ήμ'ιν χαζαΧΰσαι ; Σκόπει χα'ι ενταύθα τής κόρης τήν άπό-

χρισιν. Καθάπερ γάρ έπ\ τού ύδατος ού μόνον τδ αίτηθέν

παρέσχεν, αλλά μετά τδ πιεϊν αύτδν κα\ ταϊς καμήλοις

ύδρεύσατο • ούτω και ενταύθα πυθομένου τοΰ παιδδς, εί

Ιστι μόνον τόπος, κα\ τίνος ήν θυγάτηρ , φησ\ν ή κόρη •

θυγάζηρ είμΐ Βαβονή.Ι τοΰ ΜεΛχάς, ον ίζεχεν αύτφ

Καχώρ. Αέγει και τδν πατέρα χα\ τδν πάππον, ίνα γνω-

ρίσας εκείνος προθυμότερος γένηται. "Ορα εύγνωμοσύ-

νην » τής παιδός. Π»ρ\ τοΰ πατρδς ερωτηθείσα ού μόνον

τούτο χαταμηνύει , αλλά χα\ τοΰ πατρδς τδν πατέρα.

ΚαΙ πυθομένου, ε( Ιστι τόπος μόνον χαταλΰ•αι, φη σίν •

Ού μόνον τόπος, άλλα χαϊ άχυρα χα\ χορτάσματα

πο.ΙΛά χαρ' •ήμϊν. Ταύτα άκουσας 4 οίκέτης , κα\ θαυ-

μάσας τήν παΐδ* τής δαψιλοΰς φιλοξενίας, χαϊ μαθών

•Κ ού πρδς άγνώτας τινας παραγέγονεν, άλλ' είς τήν

* Εύγν«»μ•σύνην. Η»; νοι, υΐ ]:ιπι νΐϋίιηυϊ, οπιηριη ίοηηιιι

αηιιηΐ η/βί-ΐηιη εΙ^ηίΟπί. ΗΙηαιεπι υ«υ «ίη^Ιατί αιηάοηη

«ι Μαηηϊίακιη >ΐ£ηίϋοαΓβ νϋεΙϋΓ. Υοΐα» ΤιιΙογργο5 νβΠΙΐ

ΚΐΗίαιίίαη. '

οϊκίαν τοΰΝαχώρ, βς άδελφδς ξν τοΰ πατριάρχου, ί.'ΰ-

δοχήσας, φησίν, ο άνθρωπος προσεχύη\σε τφ Κνρίφ.

ΉσθεΙς έπ'. τοίς γνωσθεΐσιν, έπ\ το?ς εϊρημένοις παρά

τής παιδδς, Προσεχύηχσε τφ Κνρίφ, τήν εδχαριστίαν

άνήνεγκε τφ Δεσπότη τώ βιά τήν πρδς τδν πατέρα •»

εύνοιαν τοσαύτην και περ\ αύτδν Ιπιβειξαμένω τήν κη-

δεμονίαν, κα\ οδτω πάντα μετ' ευκολίας αύτψ κατευ-

οδώσαντι • καί φησιν • ΕνΛογιχτος Κύριος ό θείς τοΰ

κυρίου μου Αβραάμ, Βς οϋκ έγχατέΛιπε τ)\νδιχαιο-

σύηχν χαϊ τήν άΛήθειαν αϋτοΰ άπό τοΰ κυρίου μον.

Επειδή είδε τής παιδδς τήν εύγνωμοσύνην, κα\ έμαθεν

άπαντα σαφώς παρ^ αυτής, ).οιπδν κα\ αύτδ; γνωρίζει

τή κόρη, δστις εστί, [487] κα\ διά τής ευχαριστίας τής

είς τδν θεδν κατάδηλον αύτη ποιεί, δτι ούκ έξ αλλότριας

οικίας παραγέγονεν, άλλα κα\ άδελφδς τοΰΝαχώρ έστιν

δ τούτον διαπεμψάμενος. Ταύτα πυθομένη Ή παΊς μετά

πολλής τής περιχαρείας δραμοϋσα, φησίν. "Ορα πώς

δι' Ικάστου τών παρ' αυτής γινομένων δείκνυσι τδ πρό-

θυμον τδ περ\ τήν φιλοξενίαν, διά τοΰ δρόμου, διά τών

βημάτων, διά τής επιεικείας. 'Εδραμε γάρ, φησ'ι, χαϊ

άπήγγειΛεν είς τότ οίχοτ της μητρός αυτής χαζά

τά βήματα ταύτα. Πάντα άχερ ήχουσε παρά τοΰ παι-

δδς έγνώρισε τοϊς γονεΰσι. ΚάΙ εδραμε, φησ\, λαβαν

πρύς τον άνθρωπον ϊξω επί τήν πηγήν. "Ορα καί

τούτον διά τοΰ δρόμου δεικνύντα τδν πόθον. Καί ίδών τδν

άνΟρωπον έστώτα έπ\ τής πηγής μετά τών καμήλων,

Εΐπεν αύτφ • Αεΐ-ρο , εϊσεΛΟε • εύΛογητύς Κύριος ■

Ί>α τί εστηχας {ζω ; Έ;ώ ίί ήτοίμασα τήν οΐκίαν

χαϊ ζύπον ζα'ις χαμή.Ιοις. "Ορα κα\ τούτον εύλογούντχ

τδν Κύριον έπ'ι τή παρουσία τού ξένου, κα\ πρδ τής διά

τών ίργων φιλοξενίας πολλήν τήν προτροπήν έπιδεικνύ-

μενον. Λεΐ'ρο, φησ'ιν, εϊσεΛΟε ' προλαβών Ήζοίμασα

τήν ο'ιχίαν χαϊ τύπον ζαΤς χαμύ,Λοις. Είτα είσελΟόντος

αύτοΰ, φησίν Άπέσαξε ζάς χαμήΛους, χαϊ ϋδωχεν

άχυρα χαϊ χορτάσματα, χαϊ ϋδωρ νίψασΟαι τυϊς πο-

σϊν αύτοΰ.

ε'. "Ορα πώς κα\ Ετι τής πλάνης έχόμενοι τ.ζρ\ τήν

φιλοξενίαν ήσαν πολλήν τήν σπουδήνεπιδεικνύμενοι. Κ(Λ

Ιδωχε νίψασθαι το'ις ποσϊν αΰζον, καί ζοΐς ποσϊ τών

ανδρών τών μεζ" αύτοΰ. Καϊ παρέΟηχεν αύτοΤς ίρ~

ζονς φαγέϊν. Άλλ' ενταύθα σκόπει μοι τοΰ οίκέτου τήν

πολλήν σύνεσιν. Τί γάρ φησιν ; Ού μή ράγω , εως ζοΰ•

ΛαΛησαί με τά ρήματα μου. Τμεΐς μ&ν, φησ\ν, έπ-

εδείςασθε τά παρ' εαυτών • εγώ δέ ού πρότερον τής έμής

αναπαύσεως λόγον τινά ποιήσομαι, μέχρις άντήν αίτίαν.

Ομάς διδάξω, δι' ήν έστειλάμην τήν τοσαύτην όδδν, κα\

τίνος Ινεκεν άπδ τής Χαναναίας ενταύθα παραγέγονα,

χα\ πώς είς τδν οίκον τδν ύμέτερον ώδηγήθην, Γνα πάντα

μαθόντες ούτω κα\ ύμεϊς τήν οίκείαν εύγνωμοσύνην

έπιδείξησθε πρδς τδν έμδν βεσπότην. Καν. άρξάμενος

διηγείσθαί φησι ■ Παις Αβραάμ έγώ είμι ' Κύριος δέ

εύΛύγησε τότ κύριύν μον σρύδρα, χαϊ ίδωχεν

αύτφ πρύβατα χαϊ μόσχους, χαϊ χρνσίον χαϊ άργύ-

ρισν, χαϊ χαϊδας χαϊ παιδίσχας, χαϊ χαμήΛονς χαϊ

όνους. Καϊ Ιτεχε ΣάμρΊι ή γυνή τοΰ κυρίου μον υΐύν

ίνα τω χυρίφ μου μετά τύ γηράσαι αύτύν, χαϊ Ιδω-

χεν αύτφ πάντα, ίσα ψ• αύζώ. "Ορα πώς μετά ακρι

βείας άπαντα αύτοίς διηγείται. Εκείνου είμ\ παις, φησίν,

Αβραάμ, δν Γστε • μανθάνετε τοίνυν δτι τοσαύτη; ευλο

γίας άπήλαυσε παρά τού τών απάντων Δεσπότου, ώς 1ν

πλούτψ γενέσθαι αύτδν πολλώ. Είτα διδάσκων κα\ τοΰ

πλούτου τήν περιουσίαν, φησί, Πρύβατα χαϊ μόσχους,

άργύριον χαϊ χρνσίον, παΐδας χαϊ παιβίσχας, κα

μήλους καϊ δνουςΛύτψ γεγενήσθαι. 'Ακούετε,οΙ πλού

σιοι, οί π\Οίρ<ι γής τόσα χαϊ τόσα καθ' έκάστην ήμέραν

ώνούμενοι, και λουτρά και περιπάτους καί οίκοδομάς

λαμπράς οίχοδομούμενοι, οράτε εν τίσιν ήν τού δικαίου

' Πρό« τον ηατέρα. 8ίε οπιη» Ιυΐη «<1ίΙΙ Ιυπι πιμ. ΒοΓίίυε

ιιρό^ τόν πατριάρχη», ι'η ρβίπ'α^Λβτη, υΐ Ιβ({11 ΙυΙβΓρΓβε.
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ή περιουσία. Ούδαμοϋ άγρος, ούδαμοϋ ο'.κοοομα'ι, χα\ ή

«εριττή πολυτέλεια • αλλά πρόβατα κα\ μίσχοι κα\ κά

μηλοι κα\ βνοι, παίδες κα'ι παιδίσκαι. Καϊ ίνα μάθης των

[-188] οίχετών το πλήθος πόθεν αύτώ έγεγάνει, έπήγαγεν

έτέρωθι, ότι ο£χογονεϊς άπαντες ήσαν. Ούτος ουν δ δε

σπότης ό έμδς εν τοσαύτη περιουσία γεγονώς, κα\ πολ

λής άπολαύσαςτής άνωθεν ρΌπης, ήνίκα είς γήρας ήλα-

σεν, ή-Σά^,ία υίδν έτεκεν αύτώ • τούτον Ιχων τδν μονο

γενή, πάντων αύτδν κληρονόμον ήδη κατέστησε ■ Πάντα

γάρ ίδωκεν αύτώ, όσα ην αύτώ. Είτα επειδή διηγή-

σ-ατο τοϋ δεσπότου την περιφάνειαν, τοΰ Ισαάκ τον

τόκον , λέγει λοιπδν τάς έντολάς, ας λαβών παρά τοϋ

δεσπότου αύτοϋ είς τήν Χαρ^άν παραγέγονε. Καϊ ώρ-

χωσέ ■ με, φησ\ν, ό κύριος μου, Λέγων • Ού Ληψχι

γυναίκα τω υΐψ μου Ισαάκ άπύ των θυγατέρων των

Χαναναίων, έν οϊς έγϊο παροικώ, άλλ' ή εις• τον οίκον

χού πατρός μου πορεύση κα\ είς τήν ρυλι]ν μου,

καϊ λι\ψη γυναίκα τψ υΐώ μου εκείθεν. Κα\ αύτδς μεν

ταύτα ένετείλατο, εγώ δέ τάς δυσκολίας έννοών, και τού

πράγματος τδ δυσχερές λογιζόμενος , έπυθόμην τού κυ

ρίου μου, ει μή (ίούλοιτο ή γυνή πορευΟήναι μετ' εμού.

Καϊ έϊπέ μοι • Κύριος ό θεός, φ εϋηρέστησα εναντίον

αϋτον, αυτός άποστελεϊ τύν άγγελον αύτοϋ μετά

σοΰ, χαϊ εύοδώσει την όδόν σου, καϊ λήψο τω νίψ

μου γυναίκα ίχ της φυλής μου, καϊ έκ τοϋ οϊκου

τοϋ πατρός μου. Κα\ εάν μή πείθηται ή γυνή τού μή

πορευθήναι μετά σού ενταύθα, Τότε άθώι ς έση άπύ

ζής αράς μου. Ό μέν ούν δεσπότης, φησι, ταύτα έντει-

λάμενος, καϊ ταϋταις με ταϊς προσευχαΐς έφοδ'.άσας, ού

τω; έξέπεμψεν εγώ δε Οαέόήσας ταϊς εκείνου προσευ-

χαϊς, ήνίκα παρεγενόμην έπ'ι τήν πηγήν , ταύτα τά βή

ματα έφθεγξάμην, κα\ είπον ■ Κύριε ό θεός τοϋ κυρίου

μου Αβραάμ, ε'ι σ'υ εύοδοϊς ϊήι• όδύν, ήν έγώ πορεύο

μαι• Ιδού εγώ έστηχα επί της πηγής τοϋ ύδατος, αίδέ

θυγατέρες των ανθρώπων της πόλεως έξελεύσονται

ΰδρεύσασθαι ϋδωρ • καϊ Ισται η παρθένος, {/ αν έγϊο

είπω , Πότισόν με μικρόν ϋδωρ έκ της υδρίας σου,

και εΐπημοι• Καϊ σνπίε, καϊ ταΐς καμήλοις σου ύδρεύ-

σομαι, αΰτη ή γυνή , ήν ήτοίμασας τψ Οεράποντί

αου "Ισαάκ, χαΐ έν τούτω γνώσομαι, ότι έποίησας

έλεος τω χυρίω μου Αβραάμ. Ταύτα μέν έγώ, φησί,

κατ' έμαυτον ευχόμενος τδν θεδν καθικέτευσα• οϋπω

δε τέλος είλήφει τά παρ' εμού (5η0έντα, και παραχρήμα

εις έργον εξήει, καϊ τά βήματα πράγματα έγίνετο. ΙΊρύ

τού γϊφ συντε.Ιέσαι με λαλοϋντα , ίδοϋ 'Ρεβέκκα

έξεπορεύετο την νδρίαν έχουσα έπϊ τών ώμων αυ

τής. Είπον δε αύτη, Πότισόν με, καϊ σπεύσασα

καθέϊλε την ύδρίαν αυτής, καϊ εϊπέ μοι, ΙΙίε καϊ σύ,

καϊ τάς καμι\.Ιους σου ποτιώ. Και θεασάμενος λοιπίιν

εναργή τήν παρά τού θεού γεγενημένην πρόνοιαν, έπ-

ηρώτων τίνος είη Ουγάτηρ • και μαθών, έξ ων εΓπεν, ότι

ού προ; ξένου; άφικόμην, άλλ' είς τήν οίκίαν Ναχώρ τού

αδελφού τοϋ κυρίου μου, θαρσήσας, Περιέθηκα αύτη

τά ένώτια καϊ τά ψέλλια , καϊ εύδοκήσας προσεχύ-

Τησα τω Κυρίψ, καϊ ευλόγησα τύν θεόν τοϋ κυρίου

μου Αβραάμ, ότι εύώδωσέ με*• Λαβείν τήν θυγατέρα

τοϋ αδελφού τοϋ κυρίου μου. Άλλα τά μέν παρά τοϋ

θεού ούτως έναργώς ώκονομήθη ■ [489] αί γάρ προσευ-

χα\ έληλύθασιν αί γενόμεναι τζαρί τού δεσπότου μου.

' Γμεϊς δέ λοιπόν, εί τά παρ' εαυτών έπιδείκνυσθε , ποι

είτε έ.Ιευς καϊ δικαιοσύνην προς τύν κύριόν μου • εί

3 II.•» δ»ν(1. βΐ ΜοΓβΙ. «Ι ηιιιικϊϋ πΐ88. Ιη ΙβχΙυ τών ΟΊο^ί-

Ι.ιγ ώρκιιτε. 1:ιΓγ3 α[»ιιΙ 0«)«1οιγι ίΧΧ Ι π ι <•ι ; μ »■ ι.--, ΐ;ι οο(ί. ΥηΙιο.

Ιβ^ΜιΐΓ *>.>.' ει; τόν οΊ/.ον. (Ιιι οογΙ. ΑΙεχ.ιηιΐΓ. άλ>' >; ε:.;.\

* ^1 ΙυχΙιι τών ϋ ' «ϋαιίΛΐί 1•ι 65ώ ΊλτΛείι;.

δέ μή, άπαγγείΛατέ μοι.Ή8ι\ μοι, φησ\,. γνω|

ίνα είδέναι Εχω; δ τι δέοι με διαπράςασΟαι. Εί δε

ίνα έτέρωθι τήν άδόν ποιήσωμαι, κα\ Έχιστρ.

είς δεξιά ή είς αριστερά. Είτα επειδή ό θεός ή

πάντα έξευμαρίζων διά τάς τοΰ πατριάρχου προσ

φησ\ προς αύτον ό πατήρ της κόρης και 6 άδ

Παρά Κχ,φίου έξηΛΟε τύβήμα τοϋτο • ού δνττηρ

άντειπείν κακόν, ή καλόν. Ί1 διήγησίς σου, φη;

κνυσιν δλον της τοϋ θεοΰ οικονομίας γεγενημένο

τοίνυν νομίσης ημάς έναντιοΰσθαι τοις τω θεω,δό

ουδέ γάρ οΤόν τε τοϋτο παρ' ημών γενέσθαι. Ίδοί

τήν κόρην ■ λαβών άπότρεχε, καϊ έσται γννή τ

τού κυρίου σου, καΟά έΛάλησε Κύριος.

ζ•'. ΕΓδετε όπως τι) παλαιον έσπούδαζον γυναίκας ά'

τοις εαυτών παισίν ; όπως πρό τών χρημάτων

εϋγένειαν έπεΓήτουν ; Ούδαμοϋ γραμματεία, ού

συνΟήκαι, κα'ι τά άλλα τά καταγέλαστα, 1 νΰν γι

και αί αιρέσεις •> εκείνα ι α! τοις γραμματείοις έντι

ναι ■ Έάν άπαις, φησ\, τελευτήση, έάν τόδε κα

συμβϊ) • άλλα παρ' έκείνοις ουδέν τοιούτον, άλλα τ

γιστον κα\ ασφαλές γραμματεϊον, της κόρης 6 τρ

ούδαμοϋ κΰμβαλα κα\ χορεϊαι. Και τοϋτο εΓσιη, έτ

προς τδν νυμφίον τήν κόρην ίότ]ς έπαναχΟεϊ σαν. '.

σας γάρ ό παις ταύτα, φηοΛ, παρά τού -χι-ρί

τού αδελφού, προσεκύνησε τϊί> θεώ έ.τϊ τήν

"Ορα πώς καΟ' ίκαστον τών γενομένο>ν τω Δεσπότ

όλων τήν εύχαριστίαν αναφέρει. Αύτδς γάρ ην ό :

προοοοποιών, κα\ κατά το ίήμα τού πατριάρχου, ι

λον προαποστείλας Ιμπροσβεν αυτού, τά πάντα

έςευμαρίζοντα. Καν λοιπδν μαθών ώς τέλος αύ:

σπουδαζόμενον Ισχεν, Έξβνέγχας σκεύη χρυσά

άργί'ρά, και Ιματισμόν, έδωκε τ\\ "Ρεβέκκα. Λ

μετά πατησιάς αυτήν θεραπεύει, ώς ήδη διά τών ί

των έγγυηθεΐσαν τώ Ισαάκ. Τιμά δέ δώροις κιι

άδελφον κα\ τήν μητέρα, κα\ δτε είς Εργον εΐδεν ί

σαν τήν παρά τού δεσπότου έντολήν, τότε λοιποί

οικείας αναπαύσεως γίνεται. "Ε^αγον γάρ, φησ\,

Βπιον, αυτός καϊ οΐ άνδρες οΐ μετ' αυτού, καϊ .

μήθησαν. Καϊ άναστάς τψ πρωΧ ειπεν • Έκπέμι

με, Ίνα απέλθω προς τύν κύριόν μου. Επειδή π

μοι ούτω κατευωδώθη, φησ\, κα\ ουδέν έστι λοιπ.'

έλλεΐπον, άλλα καϊ ύμϊν τοϋτο άρεστδν έφάνη, '£>

ψατέ με. Ινα απέλθω πρύς τύν κύριόν μου. Κ\

δέ, φησίν, οΐ άδελφοϊ καϊ ι\ μήτηρ• Μεινάτω ή ι

Οίνος μεθ' ι\μών ημέρας ώσει δέχα , καϊ μετά τι

άπελεύσεσθε. Ό δέ είπε πρύς αυτούς• Μή χατέ

με, καϊ Κύριος εύώδωσε τήν ύδύν μου ' ' έκπέ^.χ

με. Ίνα απέλθω πρύς τύν κύριόν μου. Τίνος Εν:

φησ\ν, ύπερτίθεσθε και διαναδάλλεσθε, τοϋ θεού το

την εύκολίαν έν άπασί μοι παρεσχηκότος ; ΆποΛύι

με, ίνα απέλθω προς τύν κύριόν μου. [490] Οι

φησιν, είπον • Καλέσωμεν την παϊδα, καϊ έρωτή

μεν αυτήν ί. Καϊ έκάΛεσαν, χαϊ είπαν αυτί) ■ Πι^

ση μετά τοϋ άνθρωπου ; 'ΙΙ δέ εϊπε, Πορεύσο{

Καϊ εξέπεμψαν 'Ρεβέχκαν τήν άδεΛρήν αυτών ,

τά υπάρχοντα αυτής, καϊ τύν παϊδα τού ΆΡρυ

καϊ τους μετ' αύτοϋ, καϊ ευλόγησαν 'Ρεβέκκαν,

έϊπον αύτη. Αδελφή ημών ει, γενοϋ είς γ,ιλώ

μυριάδων, χαϊ χληρονομησάτω τύ σπέρμα σου

πόλεις τών ϋπεναντίων. "Ορα πώς κα\ ούτοι άγν«

* Αί αίρε'σεις ία ΒαβίΙϊοϊβ 8υηΙ οοιιιΐίΐίοηβϊ ίΙΙ» ςιΐίβ ί

ϊιΐδβΓίιιιΙυΓ. Υίϋβ ίη Β^ΙΙίοίβ ΚϋΙίΓΟΙί ίϋϋι'οβ »ά νοοειη ο

σι?. Ώα 1ιί8 υβγο οοηιϋιίοηίΐιαδ Ιιίο ΙοςιιίΙιΐΓ ΟΙΐΓ.νί ϋΐοη

ςιη ι'οιΙιμιι ιιβυ ιΐι,.ιη νοοοπι »<11ιί1)εΙ ίιιΓΓίι Ιΐυιιιίΐία 36, 01 8ί

ιιι οοηιιηβιιΐ3ΓίΪ8 ίη Ρ83ΐιηο8 Ιοπιο »βςυεη1ί.

1 ΟυΊ. ναϋε. τώνΟ', τήν όδόν μου έν έμ&ί. Οοϋ. ΛΙοϊ

ί[Ι.1:. 01Π.

<• Ο Ιυΐιΐ'υΐ καϊ έρωτήσωμεν τίι στόμα αύτη;.
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3($8γ; ιιαίηιιαιιι αΌηιυβ, εΐ βνροναοηοα ειιπιρίιιοδϊιβδ:

ίεϋ ονο» οι νίΐιιΐϊ , ο.ιηιεϋ ει 38.ηχ , εβΓνί εϊ ηιιοϋΐχ.

Ει ιιΐ (Ιίίοαδ, ΒβΓνοηιπι ιηυΐιίΐιιϋο αηϋε εϊ οοιιΐϊςοηΐ ,

,ΐιΐιϋιϋι βΐίο Ιοευ : Υοπιαουΐί οιιιιιοβ εηηΐ ( 6Υιι. 17.

23). Ηίε ϊβίΐυΓ, ίηφιίι, ϋοηιϊηιιβ ηιευβ, ουϊ Ιοηΐχ Γα-

ι:ιιΙΐ;ιΐο•> 5ΐιηΙ, εϊ α,υί ιηιιΐίαιη δίψοπιο ςι-αΐίαιη ΐηνειιίΐ,

ψκιικίο ];ιιιι δοηιιίΐ , εχ 5:ιιτ3 ΠΙίιιηι διιβεερϊΐ , Ιιιιηε-

ηιιε ΗαΙ>εη$ υηϊςεηΐΐυηι, ιρευητι ΙηίοιΙιίιι οιηηϊυηι $υο-

πιηι ]οηι οοιίδΐίΐυα : ηιΓιρρε Οιιιηχα άεάίί ίΙΓι ιμιαιαιηι-

φιβ Ιιιώιιϊΐ. ϋίίη ροδίφίαιη ηίΐιτανίΐ ϋοπιΐηϊ "Ιοί'κιηι, ε(

Ι53αεί ρηπυιη, ιΐίείι ϊηδυροΓ ει ιηαηϋαΐα φιχ ηοοορο-

Γπΐ :ι1) !ΐ6Γ0 ϊΐιο, υΐ Ίπ ϋΐι;ΐΓΓ:ιη ρΓοΠοϊδοΟΓείυι•. 37. Ει

(.((/ ιιιανϊί ηΐΐ, ΐιιιριΐι, άοηιηινι ηιειιι, ά'ιεεηι : Νοιι αοά-

ρϊύ$ ηχοτεηι βΓιο ιηεο Ιιααο άε οιηιιχΰηι βΐίιώιιι Οιαηα-

ηχοηιχη , ϊηΐετ ηχιοι ι αο Ικώ'ιΐυ : 38. ιεά ϊη άοιιιιιιιι

ραΐήι ηιε'ι ναάε, ει αά οορ,ηαΐϊυηεηι ηιεαηι, νιάε «ι ά

ρχει ηχοτεηι βΐ'χο ιηεο. ΕΙ ϊρ$ε ψιίιίοιη Ιιχε ηιϊΐιί ιηβη-

Οανίΐ, εχο 3ΐιΐειη (]ίΓΓιι-υΙΐ3ΐεηι ηεςοιίί ιιιοοιιιη ρει-ροη-

(ΙΐΊΐί, Γ0ξ3ΐ)3ηα άοιηϊηυηι ηιειιπι ( ν. 59), 5Ϊ ηοη νο-

ΙιιεπΙ ηιιιΙίεΓ νεηίιε ηιαοιιιιι. -40. Ει άϊχίι ηχχΐχΐ : Ώο-

>ΐί/»ι<5 Όεπί αά οοηιρίααιΐ οοταιη εο, χρίε ηάΐΜ αηα,β'

Ιιηη ιηηιη Ιηηηχ , εΐ ρτοιρετηηι [αοίεΐ χΐετ ίηιιιη , εϊ Μ

άριε» νχοτειη βΓιο τηεο, εχ οοςηαϊιοηε ηιεα, εΐ εχ άοηχο

ρπΐηΊ ηιεχ. Οιιοιΐ 5Ϊ ηοη ρηΐυεηΐ ρεΓδίηϋεπ πιυΐίοτ,

■ιΐ Ιεουιη ΙιυορΓ<>ΩοΪ5θ3ΐιΐΓ,41. Τηχίο Ίηηοεεη* ετχ* α ηιο

ΙεάχοΓχοηε ηιεα. \%χ\μ αΌιιιϊίιΐΐδ φιίιίοιη Ιιχε ιιιιΐιί ηΐ3η-

ι!:ινίΙ, 61 Ιαϋυηι ρΓοουηι νίαΐίοο ιηε ϊιΐδίπιοΐυηι 1ιυε

ιηϊδϊΐ : ε^ο ηιιΐοηι ΓγοΙιι5 ιΙΙίυϊ μΓΟοϋιυδ, ιιΐιί ;π! ΓυιιΙειη

νεηί, Ιιχε \ογΙ)3 1οςυαΐυ$ ίυιη , ει (Ιίχϊ : 42. Ώοηιχηε

ΙΚ-ια άοιηηιΊ ηιεϊ ΑΙιπιΙηιιη , (ί (Η ρΐϋ5;Η•πι»ι (αάί

Ήετ ηυο ηηηο ιιΐη-ο : 43. Εεα ε^ο $ίο αρνά [οηίαη α-

ψ«Ε ; βίίω απίεια Ιιοηώιηιη Αη/'η» άνϊίαΐϊι εί/ιεάίεηίατ

αά Ιιααήεηάαηι αηιιαιη. Ει εήΐ νΐναο, ηιί εςο άίχετο :

Ροη'ιρβ Ηΐί/ιί ραταηι αηικε εχ Λι/ί/πο Ιαα ; 44. «ί άίχε-

νίι ηύΐιΐ, Ει ί» Ιιώε, ει εαηιείοι Ιηο» αηιιαίιο : ϊρια ετ'χΐ

νχοτ αααιιι ρτπραταίύ »εη>ο Ιηο Ιιααο. Ει ΐη Ιιυο $<ίη»ι

φιοά (εεεήί ιιιΊαιΉ-νιώαιη άοηώιο ιηεο ΛΰταΙιαίΗ. Ηχο

ε^ο ςιι'κίεηι, Ίηιριίΐ, :ιρικ1 ιιιυηιείίρ^ιιιιι ϋειιπι Γοβανί ;

ικιηΟυιη 3ΐιΐειη Ιίιιειη ΓεεοΓ3ΐη ϋΐα ϋίεεικίί , ει εοη-

Γε&ιϊιη αϋίιηρίεΐα ϋΐιιιΐ. 45. Λ'απι ρηιαηιιαιη εαο άί-

ειΊΐίΙΊ βηειη [αεετειη , εεα Κεοεεεα εχίΐΐ αηιιαιη (ετΐηι

Ίη Ιινηιεηι »ηη. ϋίαοαιη αιιίειη ει : ϋα ηιΐΐιΐ ροίαιη.

46. Ει αεεείεταηι άεροιαιΊ ΙινΛτ'ιαιη $ααηι, ει άϊχϊΐ ιιιίΐι'ι :

11'ώε ει Ια , ει εαιηείο! Ιιιοι αφιαοο. Ι'.Ι ειιιιι νκίοιοιιι

]3ΐπ ενϊϋϋΐιίειη Ιί<τί 1)οί ριο\ ϊιΙ«•πΐϊ;ιηι , ΊιιίεΓΓΟ^ιυβιη

οιψίδ Γ5-οΐ ΟΙΊα. Ει υΐ ιΐκΐίίί εχ Γι& ςιιχ άίχ'ιΐ, ιικ• ηοη

:ι>1 αΙίειιο& νβηίϊδβ, $εϋ ίη ϋοηιιιηι ΝικΊιοΐ' Γγ31γ!β ιΐυ-

ιιιίιιί ηιεί, Μΐιιιρί» βρε Ιιοιιη, 47. Αρραιά'ι ει ϊηαατει εΐ

βι ιηϊΙΙιΐ! , ι;ί ί κιη Ιιοε ρΐαεετεί, 48. αάοτανϊ Ποηώιιιιιι, εΐ

ΐΗΊκ'άίιί Οειιηι άοηιιϊύ πια ΜιταΙιαηι, άηχα ρτο%ρετηχιι

ιικ'/ιϊ χΐετ /Ί'ι'.'ί ', ιι < αιιχιηχβηηι βίχαηι [κιΙιί$ άοιηχηί ι/ι< ι.

\ι•ι ιιιιι Ιι.ιι• Ίΐα 3 Κϋΐιιίιιο ηΐ3ΐιίΓε&Ιε ϋί$μεη$3ΐα &ιιηΙ ;

ρΓεεε$ ΐ|υίρρο ιίοιιιϊιιί ηιεί Ιυηε εχϊΐιιιη Ιοοιιοι-υηΐ.

Ι'.ιΊιτιιιιι νο* $ϊ νι•5ΐπιπι ιιΙΙίι ίιιιιι ίιηρίοΐίβ, 49. Εαάΐβ

ηι'ιιεήεοτά'ιαιιι ει ΐηχιχίχαηι αιιιι άοιιι'ιηο ηιεοιήη πιϊιιιιι,

ωιηηιιΐίαίε ιιιίΐιϊ. ^;ιι)ι ιηιΐιι, ίικριίΐ, $ίςιιίΓιε3(ε, υΐ δεΪΓΟ

| -ιϋίιη ΐ|υϊ(1 οροπεηΐ ιηε ΓηεεΓΟ. Οιιοο" $ϊ ιηίηυβ ρΙ:»-

ειΊ, ει 'κΐίρ ιιιιι ϋίιίιε, ιιΐ αΐϊο Ίιογ Γαείηιιι, ει '/. ,,,η ■

1 ιιίο ϊ•'ρΐα ιι,ίιιϊ ΐιιίςτι Γοΐυβ ϊϋϋυιιΐ, ί» νια νετίΐαΐίι.

νετίαηι νεί αά άεχίταιη, νεί αά μιιμΙμμ. Ρθ5ΐε.ι (ρκ>-

ιιϊηπι ϋειι$ εηΐ ιριϊ οηιηία ρΓορίεΓ ρΓεεεϊρ<)ΐΓΪ3ΓεΙιχ

8εοιιηϋα1>3ΐ, ιϋειιιιΐ εϊ ρ»ΐεΓ ει ΓΓ,ιίεΓ νΪΓςϊιιίβ : 50. Α

Ιΐοηύηο εχ'ύΐ νετίιηχη Ιιοε : ηοη ροΐεήηιη» ΐχοχ εοηΐτα-

άχεετε νεί ηιαίηιχι νεί οοιιηιιι. Εχ ηαΐταΐίοηβ ΐιιι Μΐίί

ϊηίεΙΙί^ίιηυ*, Ιοίιιιιι Ιιοε ιϋνίη;» ϋί$ρεη$3ΐϊοιιε Γιεί'ϊ. Νε

ί^ίιιΐΓ ρυΐε$ ηο5 νεΙΙε 3θΎ6Γ$3π ϋ$ ηιι.ε Ι)εο ρτυίαιι-

Ιιιΐ' : ίΙΙικ! ειιίιη Γικοπ'.ηοιι ρο$$υιιια$. Εεεε 1κιυε$ νίι-

βίιΐΓΐιι ; 51 . ΊοΙΙε εαιη, εϊ ρτοβάκετε, ει αίι ηχοτ βίίο

άοιιήιύ Ιιι'ι, ίϊεηΐ ΙοαιιηΙιιι ειί ϋοχΜηη».

0. Ιΐίζίοιϊαιη Κώεκκ η$αιιε αά ϊρίΐηε ρτοζεείχιχη ρτο-

$εηχιχΊντ ; χιαηαΐϊοηε εχρήηιεη» αηχάιμιά ιχνε οεάίβ-

εαιιάίι ιχνε ετηάίεηάί» αηάϊΐοήοχι» ίηιετν'ιτε ροίειί. ϋιιο

(ίιιειη Λοηιι/ι'ίΡ , αά Ιίααειιηι €1 Πείεεεαηι αιχιχιΙαχ\άο$

Ηοΐΐαίιιτ , ιιι. ,7ο5 61(1 ΐΐΊίχροΐΊΐ ηηρίϊατηιη τΐΐια ατ-

αιιαιι. — ΥιιΙίδΐίί ιριοιικκίο $Ιιιι1<:1>απΙ οΐίηι Γιΐίιβ

Βυϊ$ ιιχοΐ'05 ιΙαοιτο ? ηυοπιοοΌ ηιαςίκ ηηϊηκυ ςεηεΓΟ-

δίΐαΐοηι, (]ΐΐίΐιιι ορυιη ίΐΐιιιιιιίαιιιίαηι ίηςυΪΓεϋβηΐ ? Νυ$-

Γ}ΐι:ιιιι ϊιι$1ηιιιιεηΐ3 , ηιΐϋηυ.ιηι ρ:κ-1;ι , 01 31Ϊ3 ΐ'ΐιΐίιιιΐ.ι

(]ΐιχ ηπηε ηρικί ηθ5 Γιιιηΐ, ει εοικίίιϊοηεβ ϋΐχ α,υχ 13-

ΙιιιΙί* ϊιΐΗίΓπηίιΐΓ : 5ί αϋβηυε 1ιΙ)6Γί$ , ίπιριίΐ, ιιιοιϊα-

ιΐίΐ , 5ΐ Ι.*»• εϊ Ι:οε οοιιΐϊηςαι : νεπιιιι «ριιιΐ ιΙΙοβ ηϊΙιϊΙ

Ι^ΐο, 5εύ ηυιχίιιιχ ει &εεαη$Μΐ»χ Ι3ΐιυ1χ ΟΓαηΐ νίΓβί-

ηίβ ηιοΓεΒ : ηυ$ΐ|υ3ηι ΐ'\ιιιΙ>η1α ει εΙιοΓεχ. Ει Ιιοε

6<:Ϊ65,ηυ:ιη(1ο 3(1 .«ροιιβιιιιι νΪΓβϊηειη νϊϋεΓΪδ ΊιιΙιοιΙικί.

52. ΙΙΐ εη'ιιη αιιάη'η ίίηιιι», ϊηηυίΐ, Ιιαε α ραίιε εί[ια-

Ιτε, αάοταν'ιΐ ϋεηχη ιιιρεΠεηαηι.\\Αζ ςιιοιηοιίο ίη δϊιι-

βΐιΐίί ςυχ Πείιοηΐ, ιπιινει-ϊοπιιη ϋοιηπιο ^Γ3ΐίηϋ οίΓοι-ΐ.

Ιρ56 εΐΐίΐΐΐ εΐ•3ΐ ςΐΐΐ 311183 ρΓΧρ3Γ3))3ΐ οιηηκι , 81 80-

ειιιιϋυηι ρ:ιΙι ίαπΊιχ νιτίιΐιηι ρΓχιιιίΐΙεΙ)3ΐ βηςαίιιηι 3ΐιΙε

ϊΙΙιιιιι , ςιιΐ οιιιιιί3 ΓεϋεΊΐεΓ ογ(ΙΊιι»Ι).ιΙ. Ι)οιιίΐ|ΐκ• ηιιΐ3

οει ιϊογ Γβοΐυδ άε ηεςοιίο ΓεΙίείΐΟΓ ρεΓΓεείο, 53. ΡιοΙα-

Ια, ίηηυϊΐ, ναια αηι-εα, ει αταεηιεα, ει νειίεηι άεάϊί Κε-

Ιιιτιίι-. Νυιιε ευιη Γιϋυοία ε.ιπι βϊυί οοηοίΙΪ3ΐ οΠϊοίίβ,

ηυ.ΐδϊ ]ηηι νειϋίβ ύι;8ροιι>:ιΐ;ιιιι 1533ε. ΗοηοΓ3ΐ 3ΐιΐειιι

ιίοιιίβ οι 1 1 -ι ι ιοΜΐ , εϊ ιιιαίτβηι, ει ευηι νίόΊΐ ιιεςοΓιιιιιι

ει ιιΐ3ΐκΙ:ιΐιιιιι ίιηρίεΐυιη, Ιυιιε ΐιιικίοιιι Γοίίοϊ 8ε ρη5$υ8

εδί. 54. ΟοηιεάετνηΙ ειιΊηι , ίιιηιιϊΐ , ει οίΰεΓχιηΐ ϊρ&ε εϊ

ν'ιιϊ ι/ηϊ ιιυιι εο εταηΐ , < ί άοηαΐιεηιηΐ. €ηιηφιε ηιαηε

ιηηεχαιεί,άϊχιΐ : ϋ'χιιιχίΐίΐε ηχε, χα χιαάαιη αά άοηιΐιιχιχη

ηχεχιηι. (}υυηϊ3πι οηιιιϊα ιιιίΐιί Ιβηι ΓεΙϊοϊΐεΓ ίυοοοδδε-

ι ιιιιι, ίιΐΓΐιιίΙ, εϊ ηίΐιίΐ εδί «ριιχΙ Γ051ι.•1, δειΐ :ιιΙ ρΐααΐυιιι

νε.-Ιπιιιι Γϋ8 3^ίΙιΐΓ,ί)ϊΐ)ΐί/π7« ιιΐί, ιι ί αοεατη αά άοηηηηι»

η.,ηιη. 55. βι'χίπιιιΐ αηΐεηχ, ίηςυΚ , \Ίαΐτε» ει ηιαίίτ :

ΜαηεαΙ χιοοϊιειιηι ν'ιταο ίΐίιΐηια φιαιΐ άεεειη, ει ρο*( ηαιε

αΐ'ιο'ιΐϊ». 56. //.'« οηίβιιι άίχϊΐ αά εοι : Νε ηιβ άεΐΐηεαίχ* ;

είαιχιη ϋοηιϊηη$ ρτοιρετηχη [εε'χί 'Μετ ιηεηχη : άϊηύίΛΗ

ηχε ηΐ αοεαιη αά άοηιϊηηιη ηιεηχιι. Ο,χιβ/π:, Ίικ|υίΐ, (ΙίΟεΓ-

ιίί εϊ ρΓθ0Γ3δΙΐη3ΐϊ3, ευηι Ι)ιυδ Ιαιιίαιη Γβεϊΐίΐβίειη ιηίΐιϊ

ϊη οηιπΊΙιυδ ϋειίεήΐ '? ΟχιηΐΐΙιΊε ιηε , «Ι αοεαηι αά άοχηχ-

αν. κι ιικ ιιιιι. 57. ΙΙϋ αηΐεηι ά'ιχετηηΐ : Υοεειηηι ρηεί-

Ιιιιιι, εϊ ΐηίεττοαεηιηι εαιιι1. 58. Ει νοεανετηηί εαηι, Λ'-

.τ,Ί ιιιιΐι/ιΐι' « : Ιοχι εηηι Ιιοιηχηε ? ΙΙΙα αηίαη άίχϊΐ, Ιοο.

59. Ει ΑΊηι'κηιηΐ Εεοεεεαηι ιοτοτεηι ιηαηι, ει ηιο$ΐαη-

6α» ί/ιιΐ, εϊ ιεηηχχχ Αϋταηαιη, εϊ εοι, ηηΐ εηηι εο εταηΙ.

ΟΙ). Ει ο/ηεάίχεηιηΐ Πεοεεεαιη , εί άϊχετηηί εϊ : Χογογ

ηοντα ει, βαι χη ηχΊΙΙ'ια άεεεηι ηιΐΙΙΐηηι, εΙηετεά.Ιαίε

ροιιχάωΐ ιεηιεη (ιιιιιιι εχνΐΐαΐα χηίτη'ιεοτηηι. \'Ίϋε «|•ιο—

1 δβρίιΐϋΒ'ηία δίί Ιια1>εηΐ, ίηΚηοαεπχκ οι είχα.
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ιηοϋο βΐ ΪΙΙϊ ίυηοΓηηΙβϊ νίΓ^ίπΐ (|ΐι*ο ίυΙϋΓ» δυηΐ ρτ*-

8ΐ(ηίβαη(, ϋβο ιηβηΐβιη οοπιηι :ι<1 Ιιοο (Ιίπββηΐβ οι

ϊιιείΐ:ιιιΐε. υίηςιιβ εηίπι οι ρΓχϋϊεΐβ δυηΐ, Ιιιπι φΐοΛ

ϊιι ιιιίΙ1ί;ιηΐ)•ΐ'Ί;κ1ιιπι Γιιιιιγ.ί οδδοί, Ιιιηι (|ΐιθ(1 βειτιβη ο]»5

Ιιι>η.'(1ίΙ;ιΙβ ροδδ08>υπ»ηι οδδοί οίνίΐαΐβδ ίηίηιϊοοηιιη.

νϊιϋίΐΐ ροΓ οηιηίβ βνίόΌηΐεηι ϋεί ρΓονίάΌηΐίίπι γοΙη-

οογο, ηιιοιιιοοΌ ροι• ϊπΠίΙβΙοδ ΓιιΙιιγλ II Ι ρΓΧίΙίΟίίΙΙΙΙΓ,

«ΙίδροηδβΙ οηιηϊιιιιι Ι)οηιίιιιΐδ? 61. Οιιηι ιηττεχϊκβηΐ αιι

ίειη Κε&εεεαεί αηαΙΙα εμη, αιεεηάετιιηΐ »αρετ εα>η(Ιο$.

ΥίιΙίδΐί φΐαίειη $ροηδ»ηι ϋιιεηΐ ρηΐιτιι-εΐια ? Αηυβη-

Ιοιη, βΐ ΗγάΊϊβηι δυρεΓ ηιίΓηείΌδ ΓβΓοηΐεηι , ει ιιιιιιο

ϊΐοηιιη »5θοη(1οηΙοηι δυρει• εβηιείοβ. Νιΐ8(]ΐΐ3ΐιι ιηυΐχ

ηιρϊηΐο Γυίξβηΐίυιιβ εεΓν'ε'ιυιι§, ιιειμιο ίηπιιιίοπιιη Ιιιγ-

1)3, ηεα,πε ιηα^ιια ηιοΐΐϊΐίοδ, ςιιχ ιιιιηε ηιΐίπυΰπ βοΙιΊ :

βοιΙ Ιαηΐιιιη επ\1 ρπδΜπιιη ιηυϋβπιηι γοΙιιιγ, ηΐ ει ϊη

ε:ιιηε1θ5 ίρβχ 3δεεηύοι-οηΙ, εΐ δίο ιΙογ Γηεει-εηΙ. Ει

ρΓθ[(α<ϋ ίΐιιιί , ίηφιίΐ, αιιη Ιιοηώιε. 63. Ιαπιιύ αιιίειη

('3Γ('£8ΐυ εται , κ< ιε εχετεετεί ίη αατο αά ετεριααιίιιιη :

ει Ηη είεναΐΐι οαιΙΊί , ν'ιάίΐ εαηιείοι νεηίεηία. Οιιιη ϊη

€»ιιιρο νβΓ8ί»ι•οΐιΐΓ , Ίηψιίΐ, Ιίικιο, γίιϋι εηηιείοδ. 6».

Ιϊνΰεεεα αιιίεηι , νΐ νϊάίί Ιιααο , άειϊΐϋΐ α εαηιβίο, 65.

ε! ϋχϋΐ ιετνο : (}ιι'ι$ ειΐ Ιιοηιο ϊίΐε ααϊ ναάϊί ϊη εαηιρο

ηοϋί οΜα»ι? Υκΐε ριιείΐχ £ειιβΐΌ3ϊι.Ίΐοηι ; ροκιφι.ιιη

νίιΓιΐ Ιδααε, φΐΧΓβυαΐ ςυίβ οββεΐ. Ει ιιϋΐ ιΙί<Ιί< ίι φιοίΐ

ϊ]»ο βδδεί ϊροιίϋΐικ, νείηνίΐ $ε ιΙκί ΐδίΓΟ ; εΐ νι-ηίειίδ

Βει-νυ.3 οιηηία οΙβγο ηιιηΐΐανΐι Ι$αηε ( ν. 66). ΙΙίε εοη-

ΒΐιΙεΓΐ, ογο, ιμιοιιηκίο ιιυβ |ΐι;ιιιι δυρειί)ιΐ3 ιΙΙ:ι ει ίηιιΐΐ-

Ιί.ι, ηυδφΐ3ΐη (Παηυΐίεα ροιηρα, ιιιΐδψΐ3ΐη εγηιυ.ιΐη, εΐ

ιϋιϊ;ε, οι οΙιογοχ, 61 83ΐ.ιηίε3 ΐΐΐα εοηνίνία, ει δεοηι-

ηΐΜία οηιιιί οΙ)5εα'ηίΐηΐε ρΐεηα ; χαιΙ οπιιιίδ ΙιοηβδΙβδ ,

οιηηίδ δηρϊεηΐί», οηιηίδ ιηοιίοκιϊη. 67. ΙηΙτανϊΐ αιιίειη

Ιιααε, ΐηφιϊΐ, ϊη άοηιηηι ηιαίήι ακβ, εϊ αεεερϊΐ Ι\ώεε-

αιηχ , ει (ιιΐί εϊ ιιχοτ , εΙ άίΐεχίΐ εαηι , ει εοηιοΐαΐΐο-

ηεηι αεεερίί Ιιααο »νρετ 8αττα ηιαίη ιαα. ΙΙβηο

ϊιιιίΐεηΐιΐΓ ιηιιΙκτί•$ , Ιιιιηε χηιιιΙεηΙιΐΓ νϊη : Με

8ροη$33 ϋυεεΓε ευΓεηΙ. Οιι.ιτβ ειιΐιη, ϋίε,οΓΟ, βΐηΐϊπι

ηΙ) ίιιίΓιο 5οπ]ί1)(ΐ5 ίιηρίεπ 8ΪηΪ8 ρηεΙΙ.ι• αυΓε,ί 1»ηι Ιιιγ-

ρίΐιυβ εαιιΐί1ειιΐ8, Ιαηι ίπιίεηιρεβίίνβ ϋΐα ροπιραΤ Νε-

60Ϊ8 φιοπιοιίο 3<1οΙε8εεηΓΐ3 ροΓ 8β δϊΐ ϊη ηιαίυαι ρΓΟ-

ρεη83 ? ει-Γ Ιιοιιοδίη ηιιρίίηπιιη πιγ8ΐβΓΪ3 ριιΐιΐϊεβ (1ε-

Ιιι>ιΐ08ΐ38 ? ευιη οροΓίεΓβΐ Ικηε ηιιιι\ί;ι «ΙερεΙΙοΓε , βΐ

νει-εειιηιΐίηιιι ρΓίηείρϊο άοαο.τβ ραοΐΐαηι, βΐ δβεβπίοΐεβ

νοε.ΐΓβ, ει ρΓεείυϋβ βι &εηβ(1ίεΐίοιΓιΙ)υ8 εοιιοοΓίΙίβη»

<Ίΐι]ιΐ){ϋ εοπδίΓΪηςβΓβ : ιιΐ πιπογ 8ροη8Ϊ 3ΐιςε.ιΐιΐΓ , ει

ριιεΙΙχ εοηΐίηεηιία εΓεδεηΐ, ει οηιηία <]υχ Πιιηΐ οο

βρβοίβηΐ ηΐ νϊππίίί ορεΓβ ι'η^ΓβίΙίηηΐυΓ ϊη (Ιοπηιπι ίΐ-

Ιηηι, Ιοίΐαηΐιπηηε β πιεάίο οιιιηεβ (Ιίβϋοΐί ίιιβίϋΐχ , ει

ίρβί ϋεί ηιιχϊΐϊο ιιηίΐί ]ιιευηι1ε νίΐ;ιηι ρειΤιεί;ιιιΐ : <ριο

ιιο!)Ϊ5 οπιηίϋϋδ Γιυί ϋεΐυΓ, ^Γαιϊα ει Ιιειιίβηϊϋΐε ϋο-

ιηϊηϊ ηοδίπ ^5ΐι Οιπδΐϊ , ευί ειιω Ρ»ΐΓβ οι δρίπΐϋ

«αηείο 5ΪΙ {;1οπ3, ροΐβδίβδ ει Ιιοιιογ, ηυηε οι βεηιρει•,

εϊ ϊη δχςιιία δχειιΐυπιπι. Ληιειι.

ΗΟΜΙίΙΛ Χ11Χ.

1\« αιιίειη ιιυιί αεηεταΐίοηει, ίηΐ]ΐιίι, Ιιααε βΐιί

ΑΜιαιη (6'βιι. 25. 19).

1 . Ιΐεηιηι νοβ αά εοπδΐιείηηι ιηειίϊηηι ϋιιεεΓε νοίο,

Π εχ νει•|)ϊ8 Μο8Ϊδ εηηνϊνΐιιιη ρΓΟροηεΓε, ϊπιο οχ νβΓ-

1»ΐ8 δβιιείί δρίπΐυδ. Νεςυβ βιιϊηι 3 βεϊρδο Μοδεδ Ηχο

Ιΐοΐΐϊεχροίϋίΐ, 50(1 δρΪΓίΐα δαηοιο 3Γϋ;ιΐυδ. Υίιίεαιιΐϋδ

Ϊ8ίΙιη•ςυΐ<1 οι Ικχΐϊβ ηοδίΙοοβΓΟ νεΜ. Νοςυβοηίιιι βίιιβ

ε»υδΗ, ηβςυε ϊη τβηυπι νϊΐ38 ϊβηείοπιηι ιιοΐιϊδ βχρο-

ηϊΐ: βοιΐ υι ΐηιίΐεηιυΓ βοπιαι νίηιιίειη, βΐίωΐΐβίΟΓεβ

βίηιυδ Ι>οποΓαηι ορεπιιη ςιιχ ΪΙΠ ΓεεεπιηΙ. Ναηι ροβι-

»ΙΗ3ηι ηοΐίΐδ (ΙϊΗββηΐβΓ ηβΓΓβνΐΐ οα ηυο5 3(1ρ3ΐπ3ΓοΙΐ3ηι

ΑϋΓβΗβηι αιΐϊιιβηΐ, οι άοευίΐ ροδίΓοιηυπι ίΙΙϊυδ οοριη-

ηιεη ϊη ίιηηιοΐβιίοηβ ΛΙϋ, ηηΓΓ3νΐΐ(|ΐιο Ιιοο ρυΐοΐιππη

βαεπίϊοίυιη είδί ηοη ορεΓβ, τοίυηΐβίβίβηίθη ροΓΓοοίιιιη

088ε, Ιίηοηΐίΐιιο ϊπιροδυιΊ η.Ίπ•3ΐίοιιϋ)υ8 ϋΐίδ : ηυηοοχ-

ροηΐΐ ηοΙ>ϊβ ςιιχ 3(] Ι5αηο οοοίδυπι ει ηοη οοοϊδυιη ροΓ-

Ιίηεηΐ; Γηοίπηι οηΐηι χη^ηιαιΐ δϊηιίΐβ οβί. Αιιϋί ειιίπι

Ρ;ιιι1ιιηι ιΐίεοιιίοιιι : ΐ\άε οϋΐιιίίΐ Ιεααο ΛΙηαΙιαιη, εαιη

ΐεηίαιείυΓ : ει ΗΜαεηϊΙηη οΐιίαΐίι, ψιί ρτοηιϊαϊοηα απε-

ρεταΐ(11εΙη. 11.17). ΟοίηαΌ ιιΐ (Ιΐϋοαιηιΐδ ςιιοηιο.Ιο

Πϋβ Ιιχο οΓηηΐβ ΓποογοΙ , οι εοηίπιπβ νϊϋβηκ ρπ.ιιιΐϋ-

δΐοηί 03 ςιιχ ]ιιΙμ.ο.ιΙιιγ Γμοογο, ηοη Ιαηιβη ρβΠυΓυη-

ΓΟΙϋΓ, $υο]ίοϊΙ : 1]ηάε ΗΙιιηι «ι ί„ ραταΜαηι αεεερϊι

(ΙΚέ. ν. 19). Οιιϊα βδΐ, Ει «ι ραταΜαηι αεεερϊιΤ Ναιιι

ροδία,υηηι οιιηι ίη 830Γίηεϊιιηι οΐιΐυϋΐ, οι ηιοηΐβιη ρβΓ-

Γοοίαηι (Ιβε1;ΐΓηνίι, ΐρβο οογοπϊ Γ0(ϋη)ίΐΗ8 βδΐ, οι αοοβ-

ρο ριιβίο Γβϋϋΐ, αο δβοΓΪΠοίιιηι ρβΓ ονβιη ίηιρίεΐυιη

031 : οδίοικίΐΐφιο ρεΓ οηιηϊα υηίνβΓδΐ ΟοηάίΐΟΓ 8υχ 1>β-

ηίδηϊΐΒΐίδ οχεεΙΙβηιίαιη : οι 8β Ιιοο ίιηρβΓΗηιΙο ηοη οο-

οίιΐϊ Ιδ330 , 5β<1 ]ιΐδ1ΐ βχοΓΟΟΓβ οϋοιίίοιιΐΐιιη νοίοίδδο.

Οχιβπιπι δϊουΐ νϊίΐϊιηϋδ ρηΐιίηΓεΙιχ νίπυΐεηι ίη οιηηί-

Ιυδ ΓεΙιιεειιίεηι : η^β, οι ^ηχ (Ιο Ιβββο ιΐΐοιβ 8«ιιΐ Ιιο-

ά\& ίη πιεάκιη) βΠβΓοηΙβδ, νίιΐοαιηυδ πϋοηιοϋοοι ίρ^β

ρίβιη εϊ Γο1ϊ8ίθδ3πι ηιειιΐβιη ίη οηιηίϋΐιβ ρπρίυίοπί.

ΟροΓχ βυίοιιι ρΓεΙΐυηι οβί, ιιΐ ϊρβϊ δοπρΙιΐΓχ νβΓϋ,ι βιι-

«ΐϊηηΐϋδ. 19. Ηα ααΐεηι «ην/, ίη(|υϋ, αεηεταιίοηει 1$αηΰ

βΐϋ Μη/ία. ΑΜιαηι ρεηιιΐΐ Ιιααι: (6'</ρ. 25). 20. Ικιιχ

ααΐεηι εται αηηοτηιη φιαάτααϊηία, ι/ιιαιιάο ααερϊι Ηώεο-

οαηι βΐΐαηι ΒαίΙιιιεΙί! 6'ι/π εχ Μείοροΐαηιΐα, ιοτοτεηι Ια-

6αη 8ι/ιϊ , $ΐΜ ί/ι ηχοτεηι.

ΕχεηιρΙο Ι$ααά ραίίΐ ε$κ ρταα* Ιιιηι οιιηι ρετιενε-

ταηι'ια. Νοιι εαηι οιιηοιε ϊηαηϊτεηάα ϋεί ορετα. — Οοιι-

8ίϋβΓ3, ΟϋδοΟΓΟ, ϋίΐεοίε, ϋίνίηχ δεπρίιΐΓχ ιΐϋίβοιιΐίηιυ,

ςαοηιοοΌ ηίΐιίΐ δίφοΓναοαβ ροηαΐ. Οιιγ βηΐιη ιιοΐίδ

χίοΐοηι Ιδηηο βί^ηΐΟεαΐ, βΐϋϊοϊι, Εται αιιίειη Ιακιο

αιιαάταα'ιηία αηηοηιιη ηιιαηάο αεεερίί Πεΰεεεαηι! Νοιι

ηΐΐδφίο 03α$3 , ηεηυε Ιοιπογο : 80(1 ςυΪ3 ιι»1)ί> ρο>ι.•3

ΠεΙοοεχ 8ΐειί1ίΐ3ΐοπ) ικιιτηΐιιπΗ ΟΓαΐ, οι οχ ρΓοεβίίο-

ηο ^υδϋ ρι-οει-03ΐίοηεηι ρηιϋδ ίΐΐί οοηεοδββιη Γυίδδε ,

(ΙιιεεΓβ ιιθ8 ουρίΐ ιικι^ηϊίικίίηειιι ραιίοηΐίχ Ιδ3»ε , οι

ο1;ιγο ίηυΊεαίΌ ςιιβιιΐο ΐεπιροΓΟ 1ί1)6ΓΪδ ε:«Γϋοπι : υΐ ει

ηοδ χιηυΐΐΐιίεδ ]ιΐδΐιιιι>, 3δδϊ(1υί δίιηιΐδ ίη ϋϊνίηίδ ρΓεεί-

Ιιΐί, 8Ϊ (|ΐι:ιικ1ο ;ιΙϊΐ)ακΙ 3 Ι) ε ο ροΐϊβπιηϋδ. 8ί Οηίηΐ ]υ-

8ΐιΐ8 ίΙΙβ, Ϊ13 νίιΐυΐο ρι-χιϋΐιΐδ, 01 131113 Ι).•ί οεηετοΐεη-

ΙΪ3 Γπιοιίδ, Ιηιιίαηι ρπε 86 ΙίιΙίι εοιΐδΐ:ιιιΐί;ιιιι 61 (αιιΐιιιιι

δΙικΙΊυηι, οοηΐίηαο Ι,)ειιιη οηικίο , ίιη ιιΐ δθ!νοη;ιιΐΓ

ΠοΙιοοοχ 8ΐθΓίΙίΐ38 : (\\ι\ά οϋοοηιυδ ηοδ, ςυί Ιαηιίδ ροε-

ε.'ΐίοπηιι οηβΓΪυυβ ρι-οιιιϊιηιΐΓ, οΐ ηβηηο ιιιίΐιΐιηαιιι νίι-

ΙυΙίδ ]υ8ΐί ραηειιι 03ΐβη(1ίηιυδ : «ειΙ οι 8°ι ρηι-νο Ιβηι-

ροΓΟ δΐυιΐίιιιη ϋΐίιριοιΐ <1 (ΙίΙίμοηΐίίΐιιι οχΙιϊϋιιβΓΪιηυδ ,

ΙΟΓρεδείιηιΐδ ςΐ ΓεδίΙίηΐ(ΐ8, ιιϊδϊ δΐηιίιιι εχ:ιιΐι1ί»ιηυΓ?

ΡιορίοΓε.ι ογο, πι οχ ϋδ ηυχ ϊιΐδίο ϋΐί ονβηοΓυηΙ οπι-

(Ιίΐί, ιιιιιηηυηιη οοδδοπιυδ υπιΐί Πειιιη, πι ίςηθδ031ηι>-

1)ίδ ροοεβίβ, δει! ΓοΓνβηδβΙ ;ι•8ΐιιαη«> <1θδί(1επυιη οδίεη-

(Ιαιπιΐί : οι ηοη χ^γο ίθΓ3ΐηυ3, ηοηυο δοςιιίοΓΟδ δίηια»,



443 ηιΙΝ ΟΑΡ. XXV €ΕΝΕ&. ΙΙΟΜΙί. ΧΙΛΧ.

•ας σημαίνουσι τή κδρη τά μέλλοντα έσεσθαι , τοΰ θεού

*ήν διάνοιαν αυτών πρδς τοΰτο χατευοδώσαντος. Αμφό

τερα γάρ αυτί) προμηνύουσιν, ότι κα\ εις χιλιάδα; μυ

ριάδων ίσται , κα\ δτι κληρονομήσει τδ σπέρμα αυτής

τάς πόλεις των ύπεναντίων. Είδες διά πάντων δεικνυ-

μένην εναργή τοΰ θεού τήν πρόνοιαν, πώς κα\ διά τών

απίστων προμηνύεσθαι τά μέλλοντα οικονομεί δ τών

Απάντων Δεσπότης; ΚαΙ άναστάσα, φησ\, "Ρεβέκκα

χαϊ αϊ άβραι αυτής, έπέβησαν έπϊ τάς χαμηλούς.

Είδες οϊαν άγεται νϋμφην ό πατριάρχης; Ύδρευομένην,

και τήν ύδρίαν 4π\ τών ώμων φέρουσαν, χα\ νϋν πάλιν

έπιβάσαν έπ'ι τάς καμήλους. Ούδαμοΰ ήμίονοι άργύρω

περιλαμπόμεναι τους τραχήλους, ουδέ οίχετών έσμδς,

ουδέ ή πολλή βλακεία ή νϋν γινομένη• άλλα τοσαύτη ήν

τών παλαιών γυναικών ή ανδρεία, ώς κα\έπ\ τάς καμή

λους αΰτάς έπιβαίνειν, χαΐ ούτως οδοιπορεΐν. Καλ έπο-

ρεύΟησαν, φησ\, μετά τον άνθρωπου. Ό δέ Ισαάκ

έζήει άδοΑεσχήσαι είς τύ πεδίον τύ αρύς δεί,ϊης,

χαΐ άναβΛέψ•ας τόϊς οφθαλμούς είδε τάς χαμήΛους

έρχομένας. Είς τδ πεδίον, φησ'ιν, ό Ίσαάχ διατριβών

έΟεάσατο τάς καμήλους. 71 6έ 'Ρεβέχχα Ιδονσα τύν

Ίσαάχ, χατεπήδησεν άπύ της χαμήΛου, χαϊ είπε τω

παιδί • ΤΙς έστιν ό άνθρωπος εκείνος ό πορευόμενος

έν τφ πεδίφ είς συνάντησιν ημών»; "Ορα τής κόρης

τήν εύγένειαν επειδή είδε τδν Ισαάκ, έπυνθάνετοτίςείη.

Κα\ μαΟοΰσα δτι αυτός έστιν δ μέλλων αυτήν άγεσΟαι,

περιεβάλλετο, φηα\, τδ θέριστρον, χα\ παραγενδμενος δ

παις διηγήσατο πάντα μετά ακριβείας τφ Ίσαάχ. Εν

ταύθα σκόπει μοι, αγαπητέ, πώς ούδαμοΰ τά περιττά

ταύτα και άνόνητα, ούδαμοΰ πομπή διαβολική, ούδαμοΰ

κύμβαλα και αυλοί κα\ χορεϊαι, κα\ τά σατανικά εκείνα

συμπόσια, καΐ αί λοιδορϊαι αϊ πάσης άσχημοσύνης γέ-

μουσαι, άλλα πάσα σεμνότης, πάσα σοφία, πάσα επιεί

κεια. ΕΙσήΛΘε δέ, φησ\ν, Ίσαάχ είς τύν οίκον της

μητρός αύτον, χαϊ (Λαβε τήν 'Ρεβέκχαν, χαϊ έγένετο

αύτψ γυνή, χαϊ ήγάπησεν αυτήν, χαϊ παρεχΛήθη

Ισαάκ περϊ Σά$ρΌς τής μητρός αύτον. Ταύτην μι-

μείσθωσαν αϊ γυναίκες• τούτον ζηλούτωσαν οί άνδρες*

ούτω τάς νύμφας άγαγέσθαι σπουδαζέτωσαν. Τίνος γάρ

ένεκεν, είπε μοι, ες αρχής και έκ προοιμίων κηλίδων

πληρώσαι συγχωρείς τής κόρης τάς άκοάς διά τών

αισχρών ασμάτων , διά τής άκαιρου πομπής εκείνης ;

Ούκ οίσθα όπως ή νεότης εύκολος πρδς δλισθον ; τί τά

σεμνά τοΰ γάμου Ικπομπεύει; μυστήρια ; δέον άπαντα

ταύτα άπελαύνειν, χα\ τήν αιδώ έκ προοιμίων έκ-αι-

δεΰειν τήν χόρην, κα\ Ιερέας [491] καλεΐν κα\ δι' ευχών

κ«\ ευλογιών τήν δμόνοιαν τοΰ συνοικεσίου αυσφίγγειν,

ίνα καΐ δ πίθος τοΰ νυμφίου αύςηται, και τής κόρης ή

σωφροσύνη έπιτείνηται * κα\ διά πάντων τά τής αρετής

έργα είσελεϋσεται εις τήν οίκϊαν έκείνην, κα\ πάσαιτοΰ

διαβόλου αϊ μηχανα\ εκποδών έσονται , κα\ αύτο'ι μεθ'

ηδονής τδν βϊον διάξουσιν •> , ύπδ τής τοΰ θεού (5οπής

συγκροτούμενοι • ξς γένοιτο πάντας ήμά; έπιτυχεϊν, χά-

ριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

μ:•' οΰ χψ Πατρ\ άμα τω άγίω Πνεύματι δόξα, κράτος,

τιμή, νΰν κα\4ιΛ, καΐ είς του; αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Μιγ.

ΑιΤτ«ί δέ αϊ γενέσεις, φηΛν, Ισαάκ τνν ν'ιοΰ

Αβραάμ.

α". Πάλιν υμάς έπ\ τήν συνήθη τράπεζαν άναγαγείν

βούλομαι , καϊ έκ τών καρά τού Μωϋσέως ρημάτοιν

*ήν έστίασιν ύμίν παραθεΐναι, μάλλον δέ τών τού Πνεϋ-

* Ι XX ήμϊν, ρΐ ΙπΓπ πιρκβάλετο.

Ι» Διάξουσιν. βίε πτΐί 5»νΜ._0οΐ5ΐ. διίξωσιν. ΜογοΙ. οί

■0111!. ϊώγί,χτιν. Εοιτ.

ματος. Ουδέ γάρ άφ' Ιαυτοΰ Μωϋσης ταύτα ήμίν

έξέθετο, άλλ' ύπδ τού αγίου Πνεύματος ένηχούμενος.

"Ιδωμεν οΰν τί κα\ σήμερον ήμά; διδάξαι βούλεται.

Ουδέ γάρ απλώς ουδέ εική τους βίους ήμίν τών δι

καίων εκτίθεται, άλλ' ίνα ζηλώσωμεν τούτων τήν άρε-

τήν, και μιμητα\ γενώμεθα τών εκείνοι; κατωρθω-

μένων. Επειδή γάρ ήμίν τά κατά τδν πατριάρχην

ακριβώς διηγησάμενος, χαϊ τδν τελευταίον αύτοΰ

αΟλον τδν επί τί) τοΰ μονογενούς σφαγή , διδάξας

ημάς πώς άν τώ θεώ αϋτδν καλλιέρημα, ει κα\ μή

αΰτώ ίργψ, άλλα τζ προθυμία είργάσατο, τέλος έπ-

έθηκεν έχείνοις τοίς διηγήμασι• νΰν ήμίν εκτίθεται τά

κατά τδν "Ισαάκ τδν σφαγέντα κα\ μή σφαγέντα- αί-

νίγματι γάρ Ιοικε τδ γεγονός. Άκουσον γάρ Παύλοι»

λέγοντος• Πίστει Λροσετήνογε τίν Ίσαάχ Αβραάμ

αειραζύμενος' χαϊ τονμονογενή προσέ^ερεν ό τάς

επαγγελίας άναδεζάμενος. Είτα ίνα μάθωμεν ακρι

βώς, πώς πίστει ταύτα πάντα διεπράττετο, κα\ εναν

τία τή ΰποσχέσει όρώντά ύπ' αυτού γίνεσθαι κελευδ-

μενα, ούκ έταράττετο, φησίν "Οθεν αύτον χαϊ έτ

ααραβοΛή έκομίσατο. Τί έστιν, Έν ΛαραβοΛήέκο-

μίσατο; Επειδή γάρ αύτδνείς θυσίαν άνήνεγκε, καΐ

Απηρτισμένην τήν γνώμην έπεδείξατο, αύτδς γε τδν

στέφανον άνεδήσατο, και τδν παϊδα λαβών έπανήει,

κα\ ή θυσία διά προβάτου έπληρούτο, κα'ι έδείχνυ διά

πάντων δ τών όλων θεδς τής οικείας φιλανθρωπίας

τήν ύπερβολήν, κα\ ότι ού σφαγήναι τδν Ίσαάχ βου-

λδμενος τούτο έπέταττεν, άλλα τού δικαίου γυμνάζων

τήν ύπαχοήν. Άλλ' ώσπερ εϊδομεν τοΰ πατριάρχου

τήν άρετήν διά πάντων λάμπουσαν, φέρε καΐ τά κατά

τδν Ισαάκ σήμερον είς μέσον προθέντες, (δωμενδπως

κα\ αύτδς τδ φιλβθεον αυτού τής γνώμης διά πάντων

έπιδείκνυται. "Αξιον δέ κα\ αυτών έπακοϋσαι τώντής

Γραφής βημάτων. Ανταιδέ αίγενέσεις, φησ\ν, Ισαάκ

τον νΙοϋ Αβραάμ. Αβραάμ έγέννησε τύν Ίσαάχ,

'Ήν δέ Ίσαάχ ετών τεσσαράλο •τα, δτε έΛαβε 'Ρβ-

βέχχαν Ονγατέρα ΒαβονηΛ τον Σύρου έχ τής Με

σοποταμίας, [492] άδεΑρήν δέ Αάβαν τοΰ Σύρου,

έαυτω εϊς γυναίκα.

Σκδπει μοι, αγαπητέ, της θεία; Γραφής τήν

άκρίβειαν , δπω; ουδέν παρέργως τίθησι. Τίνος

γάρ Ινεκεν ήμίν τδν χρονον τού Ισαάκ επιση

μαίνεται, κα! φησιν/Βν δέ Ίσαάχ ίτών τεσσαρά-

' χοντα, δτε (Λαβε τήν 'Ρεβέκκαν ; Ούχ απλώς, ουδέ

ε!κή• άλλ' επειδή μέλλει μετά ταύτα τη; Τεβέκκας

ήμίν διηγεΐσθαι τήν στείρωσιν, κα\ δτι έξ ευχή; τοΰ

δικαίου τά τη; παιδοποιίας αυτί) γέγονε, Βούλεται δι

δάξαι ήμά; τδ μέγεθο; της υπομονής τοΰ Ισαάκ, καί

σημάναι τδν χρδνον ακριβώς, δσον έν άπαιδία γέγο-

νεν ίνα κα\ ημείς ίηλούντες τδν δίκαιον, ούτω προσ-

εδρεύωμεν ταίς πρδς τδν θεδν ίκεσίαις, έπειδάν αί-

τώμέν τι τ.α.ρ' αυτού. Εί γάρ δ δίκαιος ούτος ένάρβ-

τος ών , κα\ τοσαύτης εύνοιας απολαύων παρά τοΰ

βεοΰ, τοσαύτην έπεδείκνυτο σπουδήν κα\ εύτονίαν, τδν

β:δν διηνεκώς παραχαλών, ώστε λύσαι τη; 'Ρεβέκκας.

Ή]ν στείρωσιν, τί άν είποιμεν ημείς οί τοσαύτα φορ

τία αμαρτημάτων έχοντες επικείμενα, χαϊ μηδέ τδ

πολλοστό*; τού δικαίου τούτου μέρος έπιδεικνύμενοι,

άλλα κάν πρδς δλίγον σπουδήν τίνα έπιδειξώμεθα, ναρ-

χώντε; καΊ άποπηδώντες, εί μή θάττον είσακουσθείη-

μιν; Λιά τούτο, παρακαλώ , έκ τών τώ δικαίω τούτψ

συμβάντων παιδευδμενοι , μηδέποτε ■καυώμε^Λ τδν

θεδν παρακαλούντες υπέρ τής συγχωρήαβως τών οι

κείων πλημμελημάτων, άλλα θερμήν χαί ζέου σαν προ-

θυμίαν έπιδεικνυώμεθα. κα\ μή άσχάλλωμεν, μηδΐ

ίκνηρότερυι γινώμεθα,εί μή Οάττον είσαν.ουσθ;ίημίν.

"Ισωςγάρ, Γσως σοφιζόμενο; ημών τήν διηνεκή πρ^σ
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εδρίαν ό Δεσπότης, διαναβάλλεται, βουλόμενος χα'ι

της υπομονής ημάς• κομίσασθαι τδν μισθδν, χα\ τον

καιρόν είδώς, καθ' δν λυσιτελές έστιν ήμΐν των σπου-

δαζομένων έπιτυχεϊν. Ουδέ γάρ ούτως ημείς Εσμεν τδ

συμφέρον εαυτοί;, ώς αϋτδς ακριβώς έπίσταται, 6 τα

άπόρ\ίητα της δ'.ανοίας έκαστου επισταμένος. Δι' δ

προσήκει μηδέν περιεργάζεσθαι κα\ πολυπραγμονεϊν

των πάρα τοϋ θεοϋ γινομένων, άλλα πολλήν την εύ-

γνωμοσύνην έπιδείκνυσθαι, κα\ θαυμάζειν των δι

καίων τάς άρετάς. Επειδή γάρ είπεν ήμΐν ή θεία

Γραφή, όσων ετών ήν "Ισαάκ, λέγει κα\ περ\ "Ρεβέκ

κας της γυναικός αύτοΰ , δτι στείρα ήν. θέα μοι τοΰ

δικαίου τδ φιλόθεον. Επειδή γάρ είδε χωλεύουσαν

τήν φύσιν, επί τδν της φύσεως δημιουργδν Ιδραμε,

κα\ τά δεσμά της φύσεως δ•.ά τής εϋχης λύειν ήπεί-

γετο. Έδέετο γάρ, φησ\ν , Ισαάκ περί 'Ρεβέχκας

τής γυναικός αύτοΰ δτι στείρα ην. "Εν τούτο πρώ

τον άξιον ζητήσαι, τίνος ένεκεν, βίου ούσα θαυμαστού

χαϊ αυτή, και δ άνήρ αυτής, χα! πολλής τής σωφρο

σύνης αμφότεροι έπιμελούμενοι, στείρα ην ; Ούκέχο-

μεν έπιλαβέσθαι αυτών τής ζωής, κα\ ειπείν, δτι τών

αμαρτιών ην έργον ή στείρωσις ». Κα\ ίνα μάθης τδ

βαυμαστδν, δτι ουκ αυτή μδνον στείρα ην, άλλα και ή

μήτηρ τοΰ δικαίου ή Σάρ^α• κα\ ούχ ή μήτηρ δέ αύ

τοΰ μδνον, αλλά κα\ ή νύμφη, τού "Ιακώβ ή γυνή, ή

'Ραχήλ λέγω. Τ! βούλεται τών στείρων τούτων δ χο

ρός ; Πάντες δίκαιοι , πάντες ενάρετοι, πάντες ΰπδ

θεοϋ μαρτυρούμενοι. Περ\ γάρ αυτών [495] έλεγεν

"Εγώ ειμί ύ θεός Αβραάμ, χα'ι ό θε'ς Ισαάκ, καϊ

ύ θεός Ίακώΰ. ΚαΙ δ μακάριο; δέ Παύλος φησι• Δι' δ

οϋκ έπαισχύνεται ύ θεός, θεός έπικαΛεϊσΟαι αυ

τών. Πολλά αυτών τά εγκώμια έν τή Καινή, πολλοί

ο! έπαινοι έν τή Παλαιά. Πανταχόθεν λαμπροί χαΐ

επίσημοι, κα\ πάντες στείρας έσχον γυναίκας, κα'ι έν

άπαιδία ήσαν μέχρι πολλού τού χρό^ο'^.

β'. "Οταν ουν ίόης άνδρα κα\ γυναίκα έν αρετή ζών

τας, κα\ έν άΓ.αιδία τυγχάνοντας• δταν ίόης Οεοσεβείς

δντας , κα\ ευλάβειας έπιμελομένους , άπαιδας, μή

νομίσης αμαρτιών είναι έργα. Πολλοί γάρ τοϋ θεού

τής οικονομίας οι λόγοι κα\ ήμΐν απόρθητοι, κα'ι υπέρ

πάντων εύχαριστείν δεί, κα\ μόνους εκείνους ταλανί-

ζειν τοΰ; έν κακία ζώντας, οϋ τους παιδία μή κεκτη

μένους. Πολλά γάρ πολλάκις δ θεδς συμφερόντως

οΙκονομεί, ημείς δέ τήν αίτίαν τών γεγενημένων ούκ

Γσμεν. Διά τοϋτο πανταχού θαυμάζειν αύτοΰ τήν σο-

φίαν χρή, καΐ δοξάζειν αυτού τήν φιλανθρωπίαν τήν

άφατον. Άλλα ταΰτα μέν πρδςώφέλειαν ήμΐν εΓρηται

τήν ΰμετέραν, ώστε πολλήν τήν εϋγνωμοσύνην έπι-

δείκνυσΟαι, κα\ μή περιεργάζεσθαι τοΰ θεού τάς οι

κονομίας• δεί δέ καΙ τήν αίτίαν είπεϊν, δι" ην ήσαν

έκείναι στείραι αί γυναίκες. Τις ουν έστιν ή αιτία ;

"Ινα, δταν Εδης τήν ΠαρΟένον τίκτουσαν τδν κοινδν

ημών Δεσπότην, μή άπιστήσης. Γύμνασόν σου εν

ταύθα τήν διάνοιαν, φησ\ν, έν τη μήτρα τών στείρων,

ϊν' δταν Εδης πεπηρωμένην κα\ δεδεμένην μήτραν πρδς

παιδοποιίαν άνοιγομένην έκ τής τοΰ θεού χάριτος, μή

θαυμάσης άκούων δτι παρθένος έτεκε. Μάλλον δέ Οαύ-

μασον καΛ έκπλάγηθι , άλλα μή άπιστήσης τφ θαύ-

ματι. "Οταν ουν λέγη πρδς σέ δ Ιουδαίος, Πώς έτε-

χεν ή παρθένος ; είπε πρδς αύτδν, Πώς έτεχεν ή στείρα

κα'ι γεγηρακυία ; Δύο γάρ κωλύματα τότε ήν, τό τε

άιυρον της ηλικίας, κα\ τδ άχρηστον τής φύσεως• επί

δέ τής παρθένου έν κώλυμα ην, τδ μή μετασχείν αυ

τήν γάμου. Προοδοποιείτοίνυν τη παρθένιο ή στείρα.

Κα\ ϊνα μάθης δτι διά τούτο στείραι προέλαβον, ίνα

πιστευθή τής παρθένου δ τόκος, άκουσον άπδτών ρ"η-

μάτωντοΰ Γαβριήλ τών πρδς τήν παρΟένον είρημέ-

νων. Επειδή γάρ ήλθε καΙ ε'πεν αυτή, ΣυΛΛήψη έν

γίΐστρϊ, χαϊ τέξη νΐδν , καΙ χαΛέσεις τύ δνομα αύ

τοΰ Ίησονν, έζεπ.Ιάγη χαϊ έΟαύμασε, χαϊ είχε•

Πώς έσται μοι τοΰτο, έχεϊ άνδρα ου γινώσκω ; Τί

ουν δ άγγελο; ; Πνενμα άγιον έπεΛενσεται έχϊ σέ,

χαϊ δύναμις Ύψ'στου επισκιάσει σοι. Μή ζήτει,

φησ\, φύσεως άκολουθίαν, δταν υπέρ φύσιν η τά γινό

μενα• μή περιβλέπου γάμων ώδϊνας, δταν μείζων γά

μου τής γεννήσεως δ τρόπος η. Καϊ πώς έσταιτοντο,

φησ\ν, έπεϊ άνδρα ού γινώσκω ; Κα'ι μήν διά τοΰτο

Ισται, επειδή άνδρα ού γινώσκεις. Εί γάρέγίνωσκες

άνδρα, ούκ άν κατηξιώθης ύπηρετήσασθαι τή διακο

νία ταύτη. "Ωστε δι' δ άπιστείς, δι* αύτδ πίστευε. Ούκ

επειδή κακδν δ γάμος, άλλ' επειδή κρείττων ή παρ

θενία• τήν δέ τοϋ κοινού πάντων Δεσπότου [Ι'Μ] είσ-

οδον σεμνοτέραν έχρήν είναι τής ημετέρας• βασιλική

γάρ ήν ή είσοδος. "Εδει κοινωνείς ήμΐν τής γεννήσεως,

κα\ έςηλλάχΟαι τής ημετέρας. Κα\ αμφότερα ταΰτα

γέγονε, κα'ι δπως άκουε.Τδ μέν άπδ μήτρας γενέσθαι,

κοινδν πρδς ή μας• τδ δέ χωρ\ς γάμων γενέσθαι, μεί

ζον ή καθ' ημάς. Κα\ τδ μέν έν γαστρ'ι σχείν σε, τής

φύσεως τής ανθρωπείας• τδ δέ χωρ'ις μίξεω; γενέ

σθαι τήν κύησιν,σεμνότερον τής ανθρωπινής φύσεοις•

ίνα καΙ τήνύπεροχήν κα\ τήν κοινωνίαν τήν πρδς έ

μάθης. Κα\ σκόπει τήν σοφίαν τών γινομένων. Ούτι

ή υπεροχή τήν δμοίωσιν κα'ι συγγένειαν έλυμήνατο,

ούτε ή πρδς ημάς συγγένεια τήν ύπεροχήν ήμαύρω-

σεν, άλλ' έκάτερα έδείκνυτο διά τών πραγμάτων κα'ι

τά μέν ολόκληρα είχεν ημέτερα, τά δέ ένηλλαγμένα

πρδς ημάς. Άλλ', όπερ έλεγον, διά τοϋτο αί στείρϊΐ

αύται, Ενα πιστευθή τής Παρθένου ό τόκος, ίνα αύτη

χειραγωγηθή πρδς τήν πίστιντής έπαγγε)ία; κα\τ?ς

υποσχέσεως. "Ακουσον γάρ τί φησιν 6 άγγελος πρδς

αυτήν. Ιΐνενμα άγιον έπεΛεύσεται έχϊ σέ, κα'ι δύ-

ναμις'Υψίστου επισκιάσει σοι. Ού;ο>, φησΙν, έχ;:ς

τεκείν, κα'ι τής ενεργείας τοΰ Πνεύματος τδ πάν έστα:.

Μή τοίνυν βλέπε πρδς τήν γήν άπδ τών ουρανών ή

ενέργεια έρχεται. Τοΰ Πνεύματος έστι χάρις τδ γινό-

μενον μή ζήτει φύσεως άκολουθίαν, μή κατά νόμους

κα\ γάμον. Άλλ' επειδή μείζονα ταΰτα ήν εκείνης τά

(ίήματα, βούλεται κα\ έτέραν•» αυτή παρασχεΐνάπόδει-

ξιν.

γ. Σϋ δέ μοι σκόπει, αγαπητέ, πώς ή στείρα αυτήν

χειραγοιγεί πρδς τήν πίστιν τοϋ τόκου. "Επειδή γάρ

ή πρότερα άπόδειξις μείζων ήν τής διανοίας τής παρ

θένου, άκουσον πώς καϊ έπ\τά ταπεινότερα κατήγαγε

τδνλόγον, διά τών αισθητών αυτήν χειραγωγών. Καϊ

Ιδοί', φησ'ιν, ΈΛισάβετ ι) συγγενής σου, χαϊ αυτή

συνει,Ιηρυΐα νΐύν έν γήρει αυτής• χαϊ οΰτεςμήν

έκτος έ&τϊν αυτή τή καΛουμέντ) στείρφ. Διά τήν

"δ.ινίΙ. Ρΐ_ιιηιΐ3(•ο<1ρ*, αμφότεροι έπεμελοϋ-^ο, και ούχ

ίνομεν... {τι τών αμαρτιών ήν έργον είχεταύ.τ,νή στείρωση.

1> ΜογκΙ. ΡΙ ΜοιιΐΓ. ιήν έΐί'ραν, πιΐιιυ•! ΓβοΙβ. ^ΓΓβίίοπι

β 5βνί|ίο. Εβιτ.
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μ ηοη &ΐαΙίιη ηιηΐίαηιιιι-. ΡθΓΐ3?δ'ΐ8 οιιϊιιι Οοηιΐηιΐδ οοη-

Ιίηιι.ιιη ηοδίηπι δοοΊιϋιηίοιη δ.ιρίβηίοι• εχείΌβιΐδ ίΐα

ρΓυοπίδΐϊηβΐ, ιιΐ πιεΓΟβόεπι ηιιοςιιο ραιϊεηΐϊαΒ Γοοϊρϊα-

Μ1Ι18 : 61 ςιιΐη ίρβο Ιοηιριΐδ βοϊΐ η,οαηάο ηοΐιϊδ υΐίΐβ 651

355οηιιϊ (ΐιιοΊ αυχηπιικ. Νοφίο ειιίηι ηοδ ί!3 δοϊιιιιΐί

ψιίιΙ ηοΐιί* ιιιίΐβ , υΐ ίρϊο ον'ιαΌιιΐΟΓ ηονϊΐ, ςιιϊ ειί:ιιιι

ίΙΐδοοιιιΙίι.Ί ηιοπιϊδ ηοδίτχ οηβιιοδοίΐ. ΓγοϊικΙο ρπ• ο-ΐ,

υΐ ηίΙιιΙ οιιποδίιιβ ηιιχηιηυδ, ιι<•<ριο δοηιίεηιιΐΓ 63 ηιιχ

η Όοο ρΓονΐϋοηΐιΐΓ : 5Κ(1 βΓ.ιΐί ηϋηιοϋαιιι δϊιηιΐδ, 61 3(1-

ηιΪΓ6πιιΐΓ]ϋ5ΐοΓυηι νίπηίο*. Ν;ιτη ροδίφίαπι ϋίχίι ηοΙ>ϊ5

(Ιίνίιιη $οι•ίρΐυΓ3, ςυοι η η ηοπι ιιι ΓυοπΙ 18330 , (Ιίοίι ε(

3ε Κευοοοβ υχοΓε ο]υδ, φίοιΐ δίεπίίδ 6γοΙ. Υίϋε, οΐι-

κοογο, }ιΐδΓι ΓεΓι^ΐοδηπ) πιοηίοιη. ()ιιοιιί;ιιιι οη'ιιη νίιΐίΐ

ηηΙιΐΓ.ιηι οίβυϋίο.ιιιίοιη, αά η.ιΐυιχ ΟοηιϋΙοΐΌηι οοιιΓιι-

ςίΐ, είνίηευΐα ηιΐυτχ ρι-οοίΐιιιβ 5ο1νει•ο ΓοδίϊηηνϊΙ. 21.

Όορτεεαίιι» εηχηι ειΐ, ΙηηαϊΙ, 1$ααο ιιιρετ Ηεοίοοα νχοτε

ιιια, ηιι'ια ιΐΰτϋή εταΐ. 1]ηιιηι Ιιοο Ίη ρπιτιϊδ οροι•χ ριε-

Γπιιη ιιΐ φΐχι•3ΐιια5, ίριητο , ουπι 61 ιρϊπ, ει νΪΓ ^^ιιδ

νϊΐίτ Γιιοίιιΐ οχίηιϊχ, ει βιτιηο οηηΐίηοιιΐίχ δΐιηΐίοβί ,

κΐιτίϋδ Γιιίΐϊ Νοιι ρη55ΐιηιιΐ5 «ιι-ροπ; εοπιιη νΊίπιη, εΐ

«Πιοτό δΐοι•ΊΙΐΐ:ιΐοιη ΊΙΙαιη ρεοοπίοπιηι οηιΐ53 πιιιιπδίηΐϊΐ'.

Γ. ι ιιΐ (Ιποηδ ιοιι ηιϊΓ.Ίΐη, ηοη δοΐιιπι ϊρ$3 δίοπίίβ Γιιίΐ,

80;Ι (Ί ιιιπΙογ ]ιΐδΓι 83ΓΓ3 : ηεφίο ηιηίοι• ο]ιι$ δθΙ;ι, 80(1

ει ιιιιπι», ΚιιεΙιεΙ ιιχογ ^ιοοίιί. 0«ίϋ ίίΐιί νυΐΐ ίΙΙο δίε-

Γ'ιΐίιιιη οΙιοπΐ5? Οιιιηεδ ίιΐδΐί, οπιηοδ νΐτΐυΐο ρι-χοΊΐΐ ,

οιηηοδ 3 Ι><• ι Ιοείίπιηηίιιηι ΙηΙιειιΙοδ. Ν.ιιιι άο ΐρβϊδ

ιΐίοείκιΐ : Ει/ο αιηι Ογι/ϊ ΑΰηιΙιαιη , Οίΐ/ί Ιζααε, ϋηι%

ίηεοο (Εχοά. 5. 6). Βοηΐιΐδ αυίοιτι Ρβυΐυδ η'ιΐ : Ιάβο

ηοη εοιφιηΛ'ιΐντ ϋειιχ, ιιι νοΓΰΐιΐΓ εοηιηι Ωηι» (Ιίώτ.

II. 16). Μιιΐΐχ ϊρ5ΐ ταπί Ιαυιΐοβ ίη Νονό, ηιιιΐΐχ ίη

ΛΌιογϊ. ΙΙηϋίηηβ οΙ:ιγϊ οι ηοΙ>Π<:3 , ει οηιηεβ δίοι-ίΐοδ

1ΐ3ΐ)ΐιοπιηΐυχοι•θδ,πιιι|[θφΐο1οηιροι•οο3ΐ•ιιοπιη11ί1ιοπ3.

2. Ι'τορΙετ εαιιιαι αιπηιιΐ! (εεηηά'ιίαΐεηι εΐΐατη ;ιι$/ι'ι

»ΐι•η«1 ΟιΊ/ί ; {ηηηάίΐαι ί/ίπ'/ίκηι ρα?•/κιιι νϊτπίηΐι ρτο-

ΙίιΙ. — Ομ;ι;ιι1<> Ί«ϊιιιγ νίιίοπδ νϊηιιη οι ΓηιιΙίοΓοπι νϊτ-

Ιιιΐί (Ιο(1ί(ο$, οβγογο ρΓοΙο, ςιηιΐοΌ νίιίοπδ ρίοδ 01

Γβϋβϊοηίδ δΐιιάΪ0505 ηοη Ιι:ι1>ογο Γι!)0Γ0δ, ηοΐΓΪΙ)ΐΐ35 Ιιι ο

ροοοηΐίδ. Μιι1ΐ;ι• εηϊιη ϋίνίηχ (ϋίροηΜΓιοηΊ* πΐίιιιιοδ

ηοΐιϊδ δΐιη( .ΐΓοηη.τ, οι ρΓΟ οιιιηϊΐιυδ £ΓαΐϊΛ5 ηβίτβ

ΟρΟΓΙΟί, 30 δθΙθδ ίΙΙοδ ηΐίδΟΓΟδ (ΙίΟΟΓΟ, ηπί ίη ροοοιίο

νίτιιηΐ, ηοη οοδ ηυίϋυδ Γιΐίί (ΙβδίιηΙ. Ουίρρο δχροηιι-

ιιιΐ'π) ηιιιΙ(3 Οοιίδ υΐίΙίΐοΓ (Ιίδρρη^.ηΐ, ιριοππη ηο$ 03ΐι-

Μπι ιιεδείιηυδ. ΕβρΓβρίΟΓ ίη οηιιιίΐιιι^ δβρίοηιίαηι ε]ιΐδ

3(Ιιιιϊγ3γΊ οροΓίεΐ, 3ε ςΙηπϋε.Ίπ: ίικΊΤ:ι1ιί1οιιι πιΐδεπ-

ΓθηΙΪ3ΐη. 8θ(1 Ικιό ηυίόοιη 3(1 ιιΐίΐίΐ.ιίειη νεδΐΓ.ιιη «Ιίοΐ.ι

διιηΙ, ιιΙιίι ιι( :κ1ιιιοιΙιιπι •;ΐ'3ΐ3ΐιι νοίιιιιΐ.ιίεηιεχίιίϋΐ'ηΐίδ,

ηοιριο «Ιο (1ί»ρπι-3ΐίοιιο (ΙΊνίηπ ( υιίοδο δείδοίΐεηιίηί :

ί3Η8ηηι Ιιιιηεη (Ιϊι-ιηιπδ ρΓβρίεΐ' ηιιβιη ηιιιΜεΓεδ ίΙΙ;ο

ϊΐΟΓΪΙε^ ΓιιεΓε. Ουχιιιιηι ϊςϊιυΓ Οί,Ι οηιΐδβϊ 1]1 ειιιη

^ Ϊ<Ιογϊ3 νίΓβίηεηι ηοδίππη εοηΊηιιιηοιη Ι)οιιιίηιιιιι ρ3-

ιίεηίοπι, ηο δΐδ ίηοΓθ(ΙιιΙιι=. Εχοπό οιιίιη Ιιίο Ιαηδ

*ειΐΜΐ», ιικριίι, ίιι νιιΐνιι δίοΓίϋιιιη, ιιΐ, ειιηι (Ιί(1ίοοΓΪ<

Ιϊμ':ιΐ3ηι 61 ειιιοπιΐ3ηι νιιΙν.Ίΐη (Ιίνίηα νίπιιΐε 3(1 ρΓΟ-

(π'.-ιΐίοιιοηι 3ρθΓΪη, ίικίε εηρίοδίδ 3ΐ^υηΐ6ηΐίδ3εεερΐΊδ,

1 5βνϋ. ει υηυδ οοϋεχ ϋίε οΠΌηιηΙ Ιιιιηο Ιηουηι : Ιηιιηι
*«<■... φκιτΓ, ηιηι (Ι ή>»α ίΙ νίτ €)«$ τΐΐιν (ηετίηΐ ίχίιηία, Η

ιιιιΟυ αιηιϊηηιΐία; ιΐιιιΐίοώ, Η αιηι ηοη ροκνηιΐί αιτροκ γο-

ηιηι νΊ.ιηι, ιιτί βοηιηι ροΓαιίίκ ίίπιΐϊΐπίαη ΙήΟΛίπ*. ηηατύ

Ι•ηκη ίΙΙα (ιιιήΐ ιΐίήΐιι ? ιΐυηο υβγο Ιοαιπι, ιιι νϊηοΐορ, οχ

Ι»•" ΙιοπιίΙία Γχοιτρίιιιη Ιι:ι1χ•ϋ Γοπιο III, ίη Ιιοηιίϋι Ι)κ ιιικι

κ\ιιΙ^3ικΙύί Γΐ'ϊίπιηι ρι-Γι'ϋΙίϋ.

ηοη βϋηιίΓεπδ βυϋίεηδ νΪΓςϊηειη ροροπβϊο : ίιηο

3ϋηιίΓ3Γ0 οι οϋδΐ'ΐροδεο, δοϋ ηβ δΐδ ίηοι-εάιιΐυδ π>Ιγλ-

πι'ο. Οιι.ίιηΙο ίςίΐιΐΓ ιϋ,ί (ϋοίι 3υ(1χυδ, ^ηοιηοϋο ρε•

ροΓΪΙ νίΓ20? ϋίε εί : Οποιηοιίο ρορεπί δίεηΐϊδ βΐ

νοίυΙηΤ ϋοο ίιιιρειίίηιεηο Ιιιηε επηΐ, 61 χίαδ ϊηΐεηι-

ρΟΝίίνα, ο( ικιΐιιπι νίιίΜία : ίη νίτ^ίηο ,-ιιιΙι.ηι ιιηιιιιι

ίηιροϋίηιβιιΐυηι ΓαίΙ, ςιιοϋ ηοη Οδδεί ροπϊεερδ εοηειι-

1)ΪΙΐΙ3. δΙΟΓίΙίδ ί|{ίΐΙΙΓ ]ΛΓΠ γίπΠΙ ρ:ιι3ΐ νΪΓξίιιί. ΕΙ 111

80135 ρΓΟρΙΟΓ ΙΐΟΟ δΙβΠΐ68 ρΓΪΙΙδ ΓυίδΊΟ, ϋΙ 0ΓΡ(ΐ31υΓ

ΤΪΓ£ίιΐίΐ3ΐΪ8 ρ.ΊΠιΐδ : 3ΐΐ(1ί νοιίιπ (^ιΙιγκ-Π* ;κ1 \ ιγομ»ίιι

(ΙίοΙη. Ρο5ΐ(]ΐΐ3ΐη ειιίηι νοηίι οι ϋίχίι, βοηαρϊΐΒ ιιι

Ηϋτο , (Ι ριιήβι /ΊΓιιιηι, >Ί νοοαοϊι ηοηιεη <"]η$ ,/ιιιιι»

(Α'ίΓ. 1. 31) : οΙ)5ΐηροΓ;ιοΐ3 εδίεΐ .ιιΙηιίΓηι.ι, (Ιίχίίςιιβ:

(}ιιοηιοιΙα εήΐ ιηίΐι'ι ϊιΐιιά , ηιιίιι νίΐΊΐιπ ηοη οοαιιοιοο (Ιο.

ν. οί) ? ()ιιί(1 ί^ίΚΐΓ 3η^εΙυ3? 8ρΐΗΐιιι ιαηαηχ ιιιριηβ-

ιιί,'ΐ ιιιρΰτ Ιο, αΐΊΐΐιΐ:, {Ιιϊ&ΜίηΊοϋιιηιύι-αΰ'ιΐ ιίΰ'ι (Ιοϊά. ν.

5ο). ΝΊ.' ςυΧΓ3δ, ιικριίι, ικιΙιιγμ ιικηΙιιιιι βΐ οηΐϊηεηι,

ηιι.ιιιϋο δυροΓ ιι:ιΐιιι;ιιη νιιιιΙ (ρι.τ. (ίιιιι! ; ηε δρβείβδ

Γ()ΐι]:ιι;Ί: ιΐοίοιτβ, ςιΐ3ηϋθ ιικψιι- ι|ΐι:ιιη ίη ηυρίίίδ ιΐ3ΐ3ΐί ηιη

ηιοϋιΐδ ΟΓΪΙ. Ει φιοηιοάο [ι<1 ί$1ιιι1, ίηφιίΐ, φιοηϊαηι νϊ

ηιιη ηοη εοφχοιοο ? §3Π6 ρΓορίΟΓ Ιιοο οι-ίΐ , ςιιοηΐαπι

νίπιιιι ιιοιι εοςηοδοίδ. Ναηι δι οοςηοδοεΓεβ νίηιηι, ηοη

Γιιί&δεβ 1κι1ιίΐ3 <Ιί(ίΐια υΐ Ιιυϊϋ ηιίιιϊίΙΐΓίο δΟΓνι'ΓΟδ. Ιΐα-

φ!6 03 (1θ 031133, ψΙ3 (1ΐΐΙ}ί(35, 63 Ϊρ33 (Ιθ 01111-3 ΟΓΟβΌ.

Νοιι ςυΪ3 ηιαίυηι ηηρίϊχ , δθ(1 ιρΓια ηιεϋοΓ νΪΓς!η!ΐ33 ;

Ιιιιηε αιιίοιη ίηςΓ655ΐιηι ηοδίΓΪ οιηηίιιιιι Οοιηίηί ιΐί^ηίο-

ι 'Ίΐι 0380 ηροηβΐ, ί|ΐι;ιιιι ηοδίΓυηι : Κεςίυδ ειιίηι Γαίι

ίητοίΐιΐί. ΟροιΊιΊι.ιΐ εί ει>ιηηιιιιιοηι ειιιη ηοβίΓΟ ε]ιι$

0550 ΟΓΐιιιη , οι (ΓινβΓδαιη 3 ηοβίΓΟ, βΐ ιιίπιηΐφΐε ενο-

ηίΐ. Ει φΐηηιοιίο .ηιιιϋ. Ν.ιηι (1ε ιιιογο ρΓοαΊι-β , ηοβ

εοιηπιυηο ιιοΐιίδουηι 051 : 3ΐ).<(|ΐιο ηυρίίαΐϊ .τιιΙιίιι οοιι-

§γο55ιι ηηβεί, 5ΐιρΓ3 ηο5ΐΓ3ηι 051 οηςίιιοηι. Ι,Ίοπιιιι ςο-

δ(;ιι•ο Ιο, ί(1 ικιΐιιι-χ 031 Ιηιιιιαικι: ; δίηε εοη^Γεδδυ υΐο-

πιιη ςο5ΐαπ?, ϊ(1 ιιιιΙιιιμ Ιιιιηΐ3ΐι:ι δΐιΐιΐίιηίιιβ : υΐεΐ ρηο-

8ΐ3ΐι1ί3ηι εΐοοηιηιυηίηηοω φι.ιιη Ιοοιιηι ΙκιΙιοΙ οϋίδαβ.

ΟοηδίϋοΓα ηηίοηι ηυηηΐη 5.ιρ!εη(ί3 Ιιχο Γ;κΊ:ι δίηΐ, ηο

ιριο εηιίιιεηΐί3 υΙιΓυίΐ δίιηΠίΙιηΙίηί ει :ιΓΐίιιίι.ιΐί ι•]ιΐ5 ηο•

υίϊευπι, ηοι;υο ιιο8ΐι.ι αΓίϊηϊιαδ ει δίηιίΐίίικίο ΐφΐδ οΐι-

δουηινίΙ οχΓΓίΙΐ'ΐιΐί.Ίΐιι ; εεϋ ορεΓΪυιΐδ ιιίπιιιιηιιο 05ΐεη•

81Η11 εδί : 3ΐί3ΐριι• ριτΓοοίο ηουίδ δίπιίΐί.ι ΙκιΙιιιίι, αΙι:ι 3

πιιΐικ (1ίνοΓ83. ΥοΓίιιη, π I (Ιίχϊ , ρΓβρίεΓ Ιιοο δίοπΙε*

ΓυοηιηΙ ίδΐ.τ, ιιι οι οιΙογοιιιγ νΪΓςίηί(3ΐίδ ρβπυδ, ιιι ϊρβη

ίηιΙυεοΓεΙιΐΓ 3(1 ΙίιΙοηι ρΓοηιί58ίοηί3. ΛικΙί οιιϊιιι (ριίιΙ

οϋοίΐ ,ίιιιι'Ίιι* Ποί : ΧρίήΐιΐΒ $αηαικ πηϊεΐ ίηροτ Ι(, εί

νίτίιιι Λίΐια,ΊιιιΊ οίπιιιώηώίί ΐΜ ( ΙΜάαη). 8Ϊ0 , ίιιιριίΐ ,

ροΐΟΓΪδ ρβΓΟΓΟ. Τοίιιηι οροΓπΐίηηε 5ρίπ1ϋ8 ΟΓΪΙ. Νβ ίβί-

ΙϋΓ 5ρθΟΙΐ'8 ΪΙ1 10ΓΓ3Π1, 6 0ΙΕΙΪ5 Ορ,0Γ3ΐίθ ΛΌηίΐ. 8ρΪΓίΙΙΙ5

ςΓ.ιΐίχ εδί φΐι»Ι Ιιι, ηβ ςιιχηβ ππΙιιγο ηιοιίιιιη , ηο

βοοιιηϋιιηι ηιιρΙί:ΐΓυπι Ιοββδ ϊηίοΐΐΐρηδ. Υοηιιιι φΐηιιίηπι

ηιη]οΓ3 5υηΙ υογο.1 Ιιχο, ςικιιη ιιι ίΙΙα ο.ιροΓοί, νυΐΐ εί

3ΐί.ιηι εί ργχΙιογο (1επιοιΐδΐΓ3ΐίοηεηι.

3. Τυ βιιίοιη , (ΙΠοοίε , βΐιοηίε ςιιοπκκίο δίβπΐί»

ίίΐ.ιπι ιιι.ΊΐιικΙιιΟιίΙ 3(1 Γκίοπι ρ3Γΐιΐ5. Οιιοιιίαιιι ρΓίοπΙο-

ιηοιΐ5ΐΓ3ΐίο ιη3]θΓ 6Γ31 οοΒίΙβίίοπε νίΓ^ίηίδ, 3ΙΙΐΙί φΙΟ-

ηιοι'.ο εί ΙιιιιηΊΓκίΓΟίη βοΓηιοηοπι αΙΓοΓβΙ, ρεΓ 5θη-,ίΙι1ΐ3

ίρδηιτί ιιΐ3ΐιιιιΙιιεοη5. Ει εεοε, ΊιιψΓιΐ, ΕΙΐΜοειΙι εοι/ηιιία

Ιιια εί ΐρια εοηεερΐΐ βΐίιιιη ίη κηεείηΐε ιιια ; εί Ιιίε ηιεη-

5ΐ5 ««χιΊμ «ι « ι/κβ νοεαίατ ι(«π'/μ {Ενε. 1. 36) \'ίιΙ< 3

ιιι ϊΐοήΐίί ρΓορίβΓ νίΓβίηεηι ίη ιηβϋϊυηι &ίι 3(1(Ιιιοΐ3?



447 8. Ι0ΛΝΝΊ3 ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΠΟΗΙΕΡ. ΓΟΝδΤΑΝΊΊΝΟΡ.

Ι10Μ1Ι.ΙΛ Ι..Αΐίοφίίη οιι]ϋδ γοϊ βΓαΐία ΓεΙυϋδδεί ραΠυηι οο^ιιαίΓΕ,

οιιίιΐί ίίοπι βπιιΐη ϋίχίδδοί, Ομα νοεαίητ «ί«η7ί« ? Ρ1:ιηβ

ροΓ υπτιηϊη ι1θ(Ιιιοο1»ηΐ οβιη 3(1 ΟΓβίΙοηύιιΠ) 3πιιιιι>ΙΪ3ΐίο-

ιιί : ρπιρίοΓΡ» εί Ιεηιριΐδ άΊχίΐ, εί η:ιΐιιι\ν δίοΓΪΙϊΐηίοαι :

ρπιρίοΓοη βΙ Ιειηρυβ (Ιϊ8ΐυΓιΐ οοηεερίίοηίδ. Νοη ειιίιη

δΐ31ϊπ) α ρι-ίηοϊρϊο ει αηηαηΓιαίιιηι β&Ι , 80(1 ρηΊεπΙο

ΐειηροΐΌ δοιηι.'ϊΐπ', ιιΐ υΐεπ $3Γθίιΐ3 εοηεερΓιοιιεπ) >Ιο-

ειτεΐ. Είνκΐε φκιηΟ Οη1)ΐϊοΙ ιιΐίΐιιΐ' ϋοΙεΠΪ;ι. Νοη εηϊηι

ϊη ηιρηιηΐ'ίαιιι εί ΓβάΌοίΐ νεί δϊτπιιη, νοί ΚεΙιεεεΛηι, νεΙ

Ι(ηεΙιοΙεβ). (ΪΙΙ3Γ0 ει 4]υηιη ο1> εηυβηιη ? Ναπι 1>χ φΐο-

(]ΐιε ΓιιοπιηΙ κιογ'ι 1<•8, ει νβΐϋΐχ, ει ηΐ3ςηιιιιι π)ίι-ηαιίηιιι

Ίη ΊΙΙϊϊ ΓιιίΙ : δοϋ (]<ιϊη οιηηεδ Ηχ ιιηιτϋΐ'ιοηοβ αηΐϊφΐχ

(•γ:ιιιΙ, .ΊίΜικ'ϊι οηιη 3(1 ϊ(1 φίοιΐ ιιιιρηΓ οοηΐί£θΓ3ΐ, ι.Ι

ιηεηίειη ο]υ$ 3(1 ΟΓοϋοιιάΌπ) ρΓονοοβΓβΙ.

νϊρϊιιΐϊ αηηϊ» ρεηενεταΐ οΐ'βιυ 1&αα(^ — 5ο*1 ηοοοδ»

Β3Π(1Π) 081 III 3(1 111-ΐίΐΙΙΙΙΙΙΙΙ Ε0Π11ΟΙ11ΊΙΙ ΓΟ(Ιθ3η)Ι18 , <•1

βίςηίίίοοιηιις ρικίί νίιΊυΛοιιι , εί ηυοιηοόΌ |>γο« Ϊ1ιΐι«

Μοπίίΐαοιη ΙΙβΙιοεοχ δοΐνοπΐ , ε! νίηεαία ιιαίαΓχ δΐι*

ροηνεπί. 21. ΏερτεεαΙαίΜ ιιηίαη, (ΙίείΙ, ρτο Ηείιεεοα

νχοη νια, φΐοηίιιηι ίΐεήϋ» εϊαΐ , α εχαιιάΐν'ιΐ αιιη ϋεκι.

Νοη (|ΐιί:ι ιηοχ ίΐα «ιιΐκΐίΐιιι• οι δεηρίαηι 081, ριιΐβΒ βιιιη

ο νο8ΐίςϊο εί ρΓηιίηιΐ3 η.ΐδοφίιιΐιιιη ο$8ε ηιΐιχΙ ηριβίιαΐ

οι ιρι.ι•ι•(!ΐι;ι(. Ναιη νΐ£ίηΐί αιυιΪ5 ροι•8ονει•3νίΙ οιμιιϊ εί

<1ε|>ιτ«'3ΐΐ8 ΙΗίιιπ, υΙ Ιπηε Ιηηιΐοη) 333ε(]ΐιιι1υ8 ι•8ΐ φ\ι>ά

(1ε8Ϊι1ϋΐαΙ).ιΐ. Ει ιιικίβ δοίοπιιιβ Ιιοε? 3ί (ΙίϋχειιΙεΓ ροι•-

ιίιγγ;ιιιϊιι>> φΐχ ίιι (Ιίνίηα 3θΓ>ρΐυι•3 οοηΐίηοηΐιιι•. Νοη

εηίιη ΐοπιριΐδ ηο1>ϊ$ βΙΐδοοικΓικιηι ε$ΐ, βε<1 8Ϊ£ΐιηνίΐ ςιιί-

(Ιιίιι , ΙμΙοιιΙιτ ιαπιεη , ίΐα «ι ρι-ονοεεί άο$ίύΌπιιιη

ηοίΐιπηι , ει 3(1 <Ιί£ΐι:ιιιι ϊηςιπδίΐίοιιρπ) ίηείΐεΐ. Ναπι

δίειιΐ (ΙοευίΙ ηθ8 3>ιηοπιιη ηιιιηιτιιιιι φΐοηι Ιι.ιΙιιιϊι '

(]ΐΐ3ΐκΙο ΙΙευεεειιηι ιΐιιχίι, ίΐα ει Ιιοε ηοοίδ ρ»1ηηι Γοεΐι.

ΕταΙ εηίη), ίικριϊΐ, Ιίααε αηηοηιηι ηΗαάτααίιιία, ηηαηάο

αεεερϊΐ ΙΙεύεεεαηι /ιΊ'ιαηι ΒαΐΗιιβΙίι 5ι/ιί. ϋίάίείδΐί ιΐϋϊ-

Βοιιΐιτ Ιεπιρυδ. Οοίηιΐο ρο8ΐ(ρΐ3πι ιΐίχίΐ : Οερτεεαίια

ε»ΐ Ιζιιπι• \ηα ηχοτε νια, ψάα ιΐεήΐϊί εταΐ, ιιΐ ϋίδεηιηυβ

ηιιικιιιιια ιιιιιιΐυΐ'ΐιιη, :ΐ5χ'ι<;η:ινίΐ ηυΐιίβ ςυοΐ 3ΐιιιοηιιη

Γικίϊι 18330 (]ΐι:ιικ1ιι ιιαίί 8ΐιηΐ εί ΓιΙϋ (Ιο Κε)>εεοη. 30.

Ειιι' οηίιιι 1>ακ , ίιιςπϊΐ, αιιιιοιιι.'ΐι κχαφηία , ηηαηάο

ρορβτϊΐ /ίι/)(Ί•(•(ί. 8Ί ϊ^ίΐιΐΓ φΐ3<1η£ΐηΐ3 :ιιιικιπιηι εΓ31

(|ΐΐ3Μ(1θ ϊΐΐ,ιηι ιΐιιχίΐ , 8βΧ3^ίηΐ3 ηηίοιη ηιΐ3ΐΐ(Ιθ ρεροΓΪΙ

ιιχογ, ηι:ιιιίΓο8ΐιιιιι 081 ομιιι βηιιίδ νϊςΐιιΐί ρΰΓ80νεΓ33$θ

οιαιιίεπι Οευιη, ει ιιΐιτιιιιι ΚοΙκ•π:;ι: ίιιυΐϋειη ^ειιεί'η-

Ιϊοιιί , κΐυιιοιιιη Γοεΐ$8θ (α). νίιΙί»ιΪ8 0Γ3ΐί»ηί8 νΐιη,

ηιιοηιιχίο εί ηηΐιιπιηι ίρ.-ιηιιι 8ΐιρεΓεΙ? Ιΐιιιιο οιηηε$

ΐιηίίειηυΓ, εί ίΐα ίιι ρΓοοΊΙιιΐδ βϊιιιιΐδ 38$Μυί, 3ηίηιοφΐο

8θ1)ΓΪί εί ΙιιιηιίΙι-8 : αυι1Ίηιηυ!Γ[ΐιο Ι'αιιΐιιιιι 3(1ηιηιιεηΐ•Ίΐι

01 (Ιίοοηίειη : ίεναηΐη $αικΊαζ τηαηηι (ώαμιε ίιη <•(

άίβοερίαΐίοηώιι» (1. 7Ί"»ι. 2.8) : ει $ιυ(Ιε3ΐηιΐ8 βειηρεΓ 1>

1)0Γ3γϊ 3 ρεηιΐΓΐ)3ΐίοιιε, υΐ ιιιειιβ 8Ϊι ίη (Γ3ηΐ]ΐιίΙ1ο ,

ιη.Ίχϊιιιε 3ΐιΐειη ρΓΟπιιιι (ειηροΐΌ, ηιιηικίυ η:ιιΙΐ:ι ιιοΐιΐδ

οριιβ εδί 3 Οοο 1»οιιϊςη;ΐ3ΐο. Ν:ιιη δι ηοβ νίϋοΓΪΙ ρΐΌ-

(•.ιΐ'ί δοειιιιϋιιιη Ιεςβδ :ι1ι 8ε ρηδϊΟδ, δΐ3ΐ!ιτι ιιυΐιϊδ ϋιιιιο-

πιιη δΐιοηιηι 1;ΐΓι;ίΐ3ΐοιη ΙϊΙιοιμΙ'ιΙοι' οοηικΗΐεΐ : ςηοιΐ

ιΐηΙΓίδ 38ίΐ'(|ΐιΊ ΓιοεβΙ, ςταΐΐ» εί Ιιειιίςιιϊΐβίε βοιιιίιιΐ

ηηβίΓΪ ΐεδίι (Ίιι-ίδΐϊ , ειιιη φιο Ρηΐτΐ δϊΐ ςΐοήβ, Ιιοιιογ ,

ΊιιιρίΜ'ϊιιιη , δίιιιιιΐ εί ΒΛηι-Κι 8ρίι ϊΐιιϊ, ιιιιιιο 01 δοηιρεΓ ,

ΕΙ ίη δ.ιχιιΐη 8;ι'πι1ιιγιιιιι. Αηιειι.

* εοϊδΙ. οιηίιΐιΐ, ηιιαη ΙιαΰιιίΙ.

(α) ιιυο (Ιο&ίιιίι Ιοαίδ ΠΙ« ΙΓιηο. πι | ηΙαΙιΐΓ, ,•ι ΓΐΐΓ^κοδίοηιο

βΧΙ.ΌΓρΙΐΙΙ ϊη ΠίΛΜίϋ» 1»0 ΙΚ111 υν«Ι|{ΜΚΐί» ίτϊΗ-Ηΐ» ροοοβΟ».

ϋοιιαμΗ βνϋιη Κίύκχα, Π ΐοΙΜώαΐΗ ρβ'ί-κ/ί

Μα (6'ϊ«. 23.21.22).

1. νυΐΐΐδ οιΪ3ηι ηοϋίο 3|ΐροη3ΐηιι$ οαι•ίΐ3ΐί νβδίΓ.ι•

φΐ;ο ίη Ιεοιίοιιο ΙιοδΙεΓηα Γείίοι;» δυηΐ? Α<1 Γιηβηι ειι

ροι•(1ιιοεΓθ Ιοΐιιιιΐ3Γ8ΐιιηοη[ιιηι ιιεηυίνϊπΐϋδ ; δοϋ οΜι:

(Ιίηιυδ ρβΓ 3δ8ϊ(Ιιΐ35 ρΓΟοεδ Ι$33ε ροΐυίδδε ΚεΙιείΊ

νιιΐν.ιιη ΙΠίοπιιη {,Όΐιοι-.ιιίϋΐιί Γ0(1(1οΓε ί(1οηβ3πι , Π3Ι

Γ3ΐτΐφΐε ϊρ«3ηι ϊηυΓιΙειη ίαοίαιιι , ίιι ίΐα (Ιίοηηι , π•ρ

Γ3Γ0 : Ικοο 0Ι1ΗΙΪ3 Ιιει-ί $3ΐϊδ νοβ (Ιοειιίιηιΐδ, ιηοιίδίπι

10$ αηηοπιηι ηιιηιοηπη , φΐϋιιΐδ , υΐ Ιιοε ϊηιροίΓ.ι ι

Ι)θ.ιΐιΐδ ϊΙΙε, 0Γ3Ι18 ει (ΙορηΌηιΐδ ροΓπιαιίδϊΐ : εί ίη 5ε

ηιοηοηι (Ιο 8ΐθΓΪ1ί1>ιΐ3 οςίΌδδί, ιΐίοιη νο!>ϊ$03υ$α ριορι

«ΐιιαιτι ]αδΐοΓυηι ίΙΙοιυιη υχοΓΟδ δίεηΐεδ ΓαεΓΟ, βεΓηι

ηοηι ιηίδδυιη ϊοαηιιΐδ. ΟροΓΧ ρΓΟΙίιιπι ,ηιιΐοηι 081 ιι

Ιιοιίίο (Ιίδοιτο Βο1ιεεθ33 Γοΐί^ίοδ.ιιη ηιοιιίοιη, υι ηι

δΟΐΐΙΠΙ ΙΐΟΐΐϊδ 3 νίΐ-ΙΐΙΙΟ ]ΐ!δΐΐ ΙΐΙΟΠΙΐη 3000(131, δ(•(1 0(Ϊ3

οχ ΙιϊδίΟΓΪ» (]ΐιχ Κϋ1)οεο3πι ΓΟδρϊοίί , 3(1 χηΐϋίαιίοικ:

ρΓονοεβΓε ροδδίαιυβ 3υι1ίΐθΓε$. Ι'οδίιρκτιη εηίιη IV

εχ3ΐΐ(1ίνίΐ οΐΜΐίοιιεηι ]ιΐδΐί , 21. Ει χιΐοηιη αε$ίϊΐ II
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παρθένον πάντως παρήγαγε κα'ι τήν στεϊραν • έπε\

τίνος ένεκεν παρήγαγεν αυτή τον τόκον της συγγε

νούς κα\ τίνος ένεκεν "λέγε, Τή χαΛουμέΐ-β στείι υ;

Διά πάντων χειραγωγών αυτήν προς το πιστεΰσαι τώ

εύαγγελισμώ. Δια τούτο καϊ την ήλικίαν είπε , κα\

τήν πήρωσιν τής φύσεως • διά τούτο χα), τδν χρόνον

άνέμεινε της κυήσεως. Ού γαρ εξαρχής κα'ι έκ προοι

μίων αυτή ευθέως εύηγγελίσατο , άλλ' εξαμηνιαίου

διελθόντος χρόνου, ίνα δ τής γαστρος δγκος τήν κύη-

σιν έγγυησάμενος σαφή τήν άπόδειξιν παράσχη της

συλλήψεως. Καϊ θέα μοι τοϋ Γαβριήλ τήν σύνεσιν.

Ούκ άνέμνησεν αυτήν τής Σάρκας, ουδέ της "Ρεβέκ

κας, ουδέ της 'Ραχήλ. Τίνο: ένεκεν καϊ δια τί ; ΚαΙ

αύται γάρ στεΐραι ήσαν, κα\ γβγηρακυΐαι, καϊ πολύ

κα'ιέν αύταΐς το θαύμα ήν άλλ' επειδή πάντα ταύτα

παλαιά ήν τά διηγήματα , έπ\ τδ πρδσφατον αυτήν

άγει, ίνα διαναστήση αυτής τήν διάνοιαν.

δ'. Άλλ' άναγκαϊον έπ\ τδ προκείμενον τδν λόγον

άναγαγεϊνκα\γνωρίσαι τοϋ δικαίου τούτου τήν άρετήν,

όπως διά τής ευχής τήν στείρωσιν τής "Ρεβέκκας έλυσε,

κα\ των δεσμών τής φύσεως περιεγένετο. Έδέετογαρ,

φησίν, Ισαάκ αερϊ "Ρεβέκκας της γυναικός αύτοϋ,

ίτι στείρα ήν, καϊ έπήκουσεν αϋτον ό θεός. Μή

έ-ειδή ευθέως ούτω γέγραπται, [495] νομίσης καϊ π»-

Ρ^ΧΡ^Ι*•31 αΟχί>ν τετυχηκέναι τοϋ σπο•.δαζομένου.ΚαΙ

γάρ εϊκοσιν ετών άριΟμδν διέμενε δεόμενος καϊ πα-

ρακαλών τδν θεδν, καΐτότε έπέτυχβ τού ποθούμενου.

Καϊ πόθεν είσόμεθα τούτο ; Έάν μετά ακριβείας

έπέλθωμεν τά έν τή θεία Γραφή κείμενα. Ουδέ γάρ

τδν χρϊνονήμά; άπίκρυψεν, άλλ' έσήμανε μεν, λαν-

θανόντως δέ , ώστε διεγεϊραι ημών τήν προθυμίαν,

χαΧ πρδς ζήτησιν παρορμήσαι. "Ωσπερ γάρ έδίδαξεν

ημάς τών ετών τδν άριθμδν δσον ήν, ήνίκα τήν "Ρε-

δέκκαν ήγάγετο• ούτω καϊ τούτο ήμϊνδήλον καθιστή -

σιν. "Ην γάρ, φησ'ιν, Ισαάκ ετών τεσσαράκοντα,

ήνίκα ΙΛαβε "Ρεβέκκαντήν θυγατέρα ΒαθουηΛ τοϋ

Σύρου. "Εμαθες ακριβώς τδν χρόνον. Είτα είπών, δτι

ΈδέετοΊσαάκ περί της γυναικός αϋτον, δτι στείρα

ήν, Γνα μάθωμεν τών ετών τδν άριθμδν, σημαίνει

ήμϊν πόσων ετών ήν δ Ισαάκ, ήνίκα έτέχΟησαν' αύτώ

οί παίδες παρά τής "Ρεβέκκας. "Ην δέ Ισαάκ, φη'-

Λν, ετών έξήκοντα, ήνίκα έτεκε "Ρεβέκκα. Εί τοίνυν

τεσσαράκοντα ετών ήν, δτε ήγάγετο αυτήν, έξήκοντα

δέ ετών, δτε έτεκεν ή γυνή, δηλονότι έν τοις είκοσιν

έτεσι δεόμενος τού θεού διέμενεν, χαΛ οΰτω τήν πή

ρωσιν τής μήτρας τής "Ρεβέκκας εις παιδοποιίαν

διήγειρεν. Εϊδετε ευχής δύναμιν, πώς κα\ αυτής πε-

ριγενέσθαι τής φύσεως ίσχυσε; Τούτον κα\ ήμεΐς

πάντες μιμώμεθα, κα\ οΰτω ταϊς εϋχαΐς προσεδρεύω-

μεν μετά νηφούσης ψυχής, μετά κατεσταλμένης δια

νοίας- χαΧ άκούσωμεν Παύλου παραινούντος καΥ λέ

γοντος • Έπαίροντες όσιους γεϊρας χωρίς οργής

καϊ διαΛογισμον • χαΧ σπουδασωμεν πάντοτε μέν

άπηλλάχθαι ταραχής , κα\ έν γαλήνη έχειν τδν λογι-

σμδν, μάλιστα δέ κατά ϊδνκαιρδν τής ευχής, δτε πολ

λής ήμΐν χρεία τής παρά τοϋ θεού φιλανθρωπίας.

Έ4ν γάρ Γδη κατά τους ύπ' αυτού κείμενους νόμους

ταύτην ημάς ποιούμενους, ταχεΐαν ήμϊν τών παρ'

έαυτοΰ δωρεών χαρίζεται τήν φιλοτιμίαν ής γένοιτο

πάνταςήμας έπιτυχεϊν, χάριτι καϊ φιλανθρωπία τού

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ου τω Πατρ\ άμα

τώ άγίω Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμή, νΰν κα\ άε\.

υλ\ ε!ς τους αίώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Ν».

"Εν γαστρί δέ ΙΛαβεν ή "Ρεβέκκα, καϊ έσκίρτων

Ι τά παιδία έν αυτή.

α". Βούλεσθε σήμερον τά λείψανα τών χθες ήμϊν

είρημένων άποδώμεν υμών τή αγάπη; Ουδέ γάρ άπα

σαν τήν ύπόθεσιν εις τέλος άγαγείν 'ήδυνήθημεν άλλ'

ότι διά τής οικείας ευχής κα>. τής πολλής προσεδρίας

Γσχυσεν ό Ισαάκ τήν μήτραν τής "Ρεβέκκας πρδς

παιδοποιίαν διεγεϊραι, και τήν φύσιν αυτήν πεπηρω-

μένην, ώς ειπείν, διανοΐξαι, τάΰτα άπαντα χΟέ,- ίκα-

νώς ύμας έδιδάξαμεν, δείξαντες τών ετών τδ / άριΟμδν,

δν δεόμενος χα\ ίκετεύων τδν θεδν διετέλεσεν υπέρ

τούτου ό μακάριος εκείνος• καΐεϊςτδν περί τώνστειρών

λόγον εξελθόντες, χαλ τήν αίτίαν ύμϊν ε (πόντε:, δι' ήν

αί τών δικαίων εκείνων γαμεταΥ στεΐραι [496] γεγό-

νασιν, ενταύθα κατελύσαμεν τδν λόγον. Δει δέ σήμε

ρον ήμίς μαθεΐν χα\ τής "Ρεβέκκας τδ φιλόθεον, ίνα

μή μόνον άπδ τής του δικαίου αρετής κερδάνωμεν,

άλλα χα), άπδ τής κατά τήν "Ρεβέκκαν διηγήσεως εις

ζηλον διεγεϊραι δυνηΟώμεν τους άκούοντας. Επειδή

γάρ ήκουσεν ό θεδς τής τοϋ δικαίου προσευχής, Καϊ

έν γαστρί ΙΛαβεν ή Ί'εβέκκα, έσκίρτων, φησί, τά

ααιδί-α έν αυτή, χα), πολύν αύτη πόνον αί ώδϊνες παρ-

είχον. Είπε γάρ, φησ\ , ΕΙ οΰτω μοι μέΛΛει γίνε-

σβαι, Ινα τί μοι τοΰτο ; Ουδέ γάρ είς ήν ό μέλλων

τίκτεσθαι , άλλα δύο κατ" αύτδ έν τή ■γαα-ζρΧ παιδία

περιέφερε, καΐή στενοχώρια πολλήν αυτή τήνόδύνην

κατεσκεύαζεν. Άλλ' δρα μοι εντεύθεν τής γυναικδς

τδ φιλόθεον. Ού καθάπερ πολλαΐ τών νΰν γυναικών τών

ρ"αθύμω;ζήν βουλομένων διαπράττονται, έπ'ι άνθρω-

πίνην τινά ουμμαχίαν έδραμεν, ουδέ πρδς τους τά

τοιαύτα στοχασμοίς τισι κα'ι παρατηρήσεσι διά τών

οικείων λογισμών κρι'νειν βουλομένους, ουδέ τή άπάττ)

τών περιέργων κα\ τά υπέρ τήν άνθρωπίνη'ν φύσιν

έπαγγέλλεσθαι βουλομένων έαυτήν έξέδωκεν, άλλ'

δτι ΈπορενΟη .ινΟέσΟαι παρά Κνρίον. "Ορα γυ-

ναικδςσύνεαιν. Επειδή εΐοεν,δτιότής φύσ:ω;Δεσπό-

της ην δ τήν μήτραν αύιής διανοίξας, χαΐ τήν ίγονον

γαστέρα άθρόον ούτω γόνιμον άπεργασάμενος , καϊ

έώρα τής γαστρδς τδν δγκον μεγάλα τινά αυτή έγ-

γυώμενον, Έπορεϋθτχ, φησί, πυθέσθαι παρά ΑΊ ρίον.

ϊίέστιν, "ΕπορεύΟη πυθέσθαι παρά Κυρίου ; "Εδρα

μεν έπ\ τήν αληθή γνώσιν, κα'ι έπ'ι τδν ιερέα τδν

τοϋ Θείου Οεραπευιήν, σπεύσασα διά τούτων λανθα-

νόντως μαθεΐν τήν γνώσιν », ν.Λ διηγησαμένη πάντα

τά καθ' έαυτήν, έμάνθανεν άπαντα μετά ακριβείας,

τοϋ φιλάνθρωπου Ηεού διά τής τοϋ ιερέως γλώττης

έκκαλύπτοντος αυτή άπαντα σαφώς, χα\ ταύτη προ-

θυμοτέραν αυτήν εργαζομένου. Κα\ Γνα μάθης δσον

ήν τότε τών ιερέων τδ αξίωμα, ούδαμοϋ φησιν, δτι

ό ιερεύς ταύτα άπεκρίνατο, άλλ' επειδή εΐπεν, Έπο-

ρεύθη πυθέσθαι παρά Κνρίον, έπήγαγε. Καϊ εϊπε

Κύριος αυτή , διά τού ιερέως, Δύο έθνη έν τή γα

στρί σου περιέχεις. Καϊ γάρ κα\ έτέρωθι άγγε'λον

καλεί τδν ιερέα ή θεία Γραφή, δεικνϋσα δτι εκείνα

φθέγγεται άπερ δν ένηχήση ή τού Πνεύματος χάρις.

Ειπεν ουν Κύριος αυτή διά τοϋ ιερέως• Δύο έθνη έν

τή γαστρί σον έστϊ, κα\ δύο Λαοί έν τή κυιΛίασου

διαστα.Ι>\σονται , χαϊ .Ιαίς Λαοΰ ύπερέζει, καϊ ό

μείζων δουΛεύσει τώ έΛάττονι. "Ορα πρόρ^ησιν

άπαντα σαφώς αυτή μηνύουσαν τά μέλλοντα γενήσ*.

* Ουίδΐ. Θεο"ί 6. α-, δι' αϋτοΰ τών λανθανόντων μββεΤν

τήν γνώσιν.

Ρατηοι. Οκ. ΟΥ.
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;ϋαι. Άλλόμενοι γάρ οι παίδες έν τή γαστρ\ καΐ σκιρ-

τώντες, ήδη προανεφώνουν άπαντα μετά ακριβείας•

κα\ λοιπδν έμάνθανεν ή γυνή, ούχ ότι δύο μόνον τέ-

ξεται παίδας, άλλ'δτι και είς έθνη ούτοι έκταΟήσονται,

χα\ δτι ό έλάσσων κυριεύσει τοϋ μείζονος. Κα\ δτε,

φησ\ν, ήγγισεν δ καιρδς τοϋ τόκου, ΈξήΛΟεν ό πρω

τότοκος χνρ"ράκης, ώσεί διρά, δασύς• έπωνόμασε

δέ τύ όνομα αύτον, Ήσαν. ΚαΙ μετά ταύτα έξήΛ-

θεν ό άδε.Χρός αύτον, χαϊ ή χειρ αυτού έπειΛημ-

μένη της πτέρνης Ήσαύ ' χαϊ έχάΛεσε τύ όνομα

αυτού, Ίαχώ6' μονονουχ\ ήδη χα\ εκ προοιμίων δει-

κνύντος τοϋ Θεοϋ,[497]ότι περιέσται, κατά τά £ηθέντα,

ό έλάττων τοϋ μείζονος. Κατείχε γάρ. φησι, τή χειρί

τήν πτέρναν Ήσαϋ, δπερ ην ση μείον καταγωνιζο-

μένου τδν ίσχυρδν είναι δοκοϋντα. Κα\ σκόπει μοι τήν

βείαν Γραφήν, δπως διά τά μέλλοντα ύστερον συμβή-

σεσθαι, ήδη προαναφωνεϊ, κα\ δείκνυσιν ήμίν άνωθεν

χα'ι εξ αρχής έκαστου το επιτήδευμα • κα'ι οτι ό μεν

περ\ τδ κυνηγεϊν ήσχολεϊτο, δ δε άγροικος ην άνθρω

πος, ά-λαστος, οίκίαν οίκων. Διδ ή μεν "Ρεβέκκα

ή/άπα τδν Ιακώβ, ό δε Ισαάκ τδν Ήσαϋ , Επειδή

ή θήρα αντού, φησ'ι , βρώσις ην αύτφ. "Ορα πώς

τους τ.α".5ας διενείμαντο" και ή μέν διά τδ έπ\τής οι

κίας διατρίβειν δρώσα τοϋ πα'δόςτδάπλαστον, πλείονα

τήν εύνοιαν περ\ αΰτδν έπεδείκνυτο• δ δέ πατήρ διά τε

τδ πρωτδτοκον εκείνον γεγενήσΟαι, κα\ διά τήν Οήραν

ήγάπα τδν Ήσαϋ. Άλλ' ούτοι μεν τή φυσική φιλο

στοργία κατακολουθοϋντες ταϋ-α έποίουν • ή δε πρόδ-

ρ"ησις κατά μικρδν είς έργον έξήει, ή λέγουσα, δτι Ό

μείζων δονΛεύσει. τφ έΛάσσονι. "Ορα γάρ ευθέως.

Ήψησε, φησ\ν, Ίαχώο εψημα ■ ή*Λ0ε δέ Ήσαύ έκ

τον πεδίον έχ.Χεϊαων.Καϊ εΐπεν » Ήσαν τφ 'Ιαχώδ•

Γεύσόνμε ά.ιύ τού έψήματος τού χνφρον τούτον,

δτι έχΛείπω. Αιά τούτο έχΛήΟη τύ δνομα αυτού,

Έδώμ. ΚαΙ είπεν Ίαχί.6, Άπόδος μοι τά πρω-

τοτόχια.Ό δέ φησι,Τί μοι τούτων δφελος,τής τελευ-

τής ήδη με καταλαμβανοϋσης, εί μή μετάσχοιμι της

τροφής; Ό δέ κα\ τδν δρκον απαιτεί, ώστε βεβαίαν

αύτώ γενέσθαι τούτων τήν παραχώρησιν. Καϊ ωμοσε,

φησίν, Ήσαν.

β'. Ίδοϋ λοιπδν εντεύθεν άντεστράφηήτάξις, κα'ιτδ

τοϋ πρωτοτόκου αξίωμα μετήλθεν έτ.\ τδν τή αρετή

τής ψυχής διαλάμποντα. Και άπέδοτο, φησίν, Ήσαν

τά χρωτοτόχια, άντ'ι τοϋ, Πίπρακε τής τονφης ένεκα

ϊδ αξίωμα τδ παρά τής φύσεως αύτώ δωρηθέν ■ διδ

έπήγαγε , Καϊ έραύΛισεν Ήσαύ τά πρωτοιύχια •

άγνώμων γέγονε περ'ι τήν κατασχεθεϊσαν αύτώ έξ αύ-

τήί τήί φύσεως προεδρίαν. Τούτο δέ δλον έγίγνετο,

ίνα κϊκείνου δειχθή ή άγνωμοσύνη, κα\ ή τοϋ Θεοϋ

πρδρόησις είς Εργον έξέλθί).

Ταΰταδέάκούοντες παιδευώμεθαμηδέποτε των παρά

τού θεοϋ δωρεών άμελεϊν, μηδέ μικρών ένεκα και ευτε

λών τά μεγάλα προΐεσθαι. Τίνος γάρ ένεκεν, εϊπέ μοι,

βασιλείας ουρανών προκειμένης καϊ τών απορρήτων

εκείνων αγαθών, τ.ζρ\ τήν τών /ρημάτων έπιθυμίαν

μεμήναμεν, κα\ τά πρόσκαιρα κα\ πολλάκις ουδέ μέχρι

τής εσπέρας ήμϊν παραμένοντα τών διηνεκ.ϋς κα'ι άεϊ

παραμενόντων προτιμ.ώμεν ; ΚαΙτί τής άνοιας ταύτης

χείρον γένοιτ' άν, δταν κάκείνων άποστερώμϊθα διά

τήν περ'ι ταύτα έπιθυμίαν , και μηδέ τούτων άπο-

λαύειν καθαρώς δεδυνήμεθα; Τ£ γάρ δφελος, είπε

μοι, της πολλής περιουσίας ; "Η οΰκ Εστε δτι ή πολλή

προσθήκη τών χρημάτων ουδέν έτερον ήμίν έργάζε-

* ΗίΡΠ, χα'ι εΐπεν Ήσαν... Έδώμ, (Ιθ5;ιηΙ ϊη 0)ί$|. ρΐ

5»ν.Ηοχ δβνΜ. βΐ ΒΛΙ. άπόδου αοι. ΰί1)|. αΐιΐυηΐ σήμερον.

ται ή φροντίδων προσθήκην κα'ι περισπά σμδν κα\

άγρυπνίαν ; Ούχ δρατε δτι ούτοι μάλιστα είσιν οί

πάντων, ώς ειπείν, δούλοι, οί τά πλείονα περιβεβλη

μένοι , χοΛ καθ' έκάστην ήμέραν τάς σκιάς αύτάς

δεοοικότες; Εντεύθεν γάρ τίκτονται αϊ έπιβουλα\,

αϊ βασκανίαι, δ φθόνος ό πολύς, τά μυρία άλλα κακά.

Κα\ πολλάκις άν Εδοις τδν μύρια •> τάλαντα χρυσίου

Εχοντα άποκείμενα μακαρίζοντα τδν έπ' εργαστηρίου

έστηκότα, [498] κα\ έκ τής τών χειρών εργασίας τήν

τροφήν ποριζόμενον. Ποία ούν ηδονή, ή ποίον κέρδος,

δταν μήτε « τούτων άπολαύωμεν, κα'ι διά τήν περί

■:α\ι-α έπιθυμίαν κα\ τών μειζόνων άποστερώμεθα ;

Τί δέ λέγω τών μειζόνων, δταν μετά τών ενταύθα

κακών, κα\ τήν Εκπτωσιν τών έκεϊ αγαθών, καϊ πρδς

τήν γέενναν αυτήν ά-οπεμπώμεθα; Κα\ ουπω λέγω

τά μυρία αμαρτήματα τά εντεύθεν συλλεγόμενα, τους

δόλους , τάς συκοφαντίας , τάς άρπαγας, τάς πλεον

εξίας. Άλλα κάν απάντων τούτων ελεύθερος η τις,

όπερ άν είη τών δυσχερών, τοσαΰτα δέ είη περιβε

βλημένος, χρημάτων κα\ τής οικείας μόνης άπολαύ-

σεως γινόμενος, κα\ μή προϊέμενος τοις έν χρεία

ουσι μετά δαψιλείας, τδ τής γεέννης πΰρ κα\ τδν

τοιούτον έκδέξεται. Κα\ τούτο διδάσκει ημάς σαφώς

ή παραβολή ή έν τφ Εύαγγελίω κειμένη , ήνίκα τους

μέν έκ δεξιών έστησε , τους δέ έξ ευωνύμων κα\ τοις

μέν τήν βασιλείαν είπεν ήτοιμάσθαι διά τήν περ\

τους δεομένους έπιμέλειαν • Λεντε γάρ, φησ\ν, οί

εύΛογημέτοι τον Πατρός μον, χΛηρονομήσατε

την ήΊοιμασμέι>Ί\ν νμΐν βασιΛείαν άχύ χαταβο-

Λής χόσμον. Τίνος ένεκεν καϊ διά τί ; Έαείνασα

γάρ, χαϊ έδώχατέ μοι. ιραγείν. Τοις δέ τδ πϋρ αίώ-

νιον • ΠορεύεσΟε γίρ, φησίν, άπ' έμοΐ-,οΐ χατηρα-

μέτοι,ε'ις τύ πύρ αϊώνιοΥ τύ ήτοιμασμένον τφ

διαβύΛφ χαϊ τοϊς άγγέΛοις αντού. Μέγας τοϋ

βήματος ό δγκος • ό Δεσπότης τών απάντων κα'ι δη

μιουργός Λ φησιν Έκείνασα, χαϊ ούχ έδώχατέ

μοι (ραγεΊν. Ποίας ούκ άν καθϊκοιτο τούτο ψυχής,

καν αύτολιθίνη τυγχάνη ; Ό Δεσπότης σου πεινών

περιέρχεται <>, χα\ σϋ τρυφάς• κα\ ού τοΰτο μόνον τδ

δεινδν , άλλ' ότι καϊ τρυφών περιοράν αύτδν άνέχη ,

χα'ι ταϋτα ουδέ πολλοΰ τίνος δεόμενον , άλλ' άρτο»

μόνον ένδς , ώστε τδν λιμδν παραμυθήσασθαι. Άλλ'

αύτδς μέν τφ κρυμώ πηγνύμενος περιέρχεται, σΰ

δέ τά τών σηρών νήματα περικείμενος οΰκ έπι-

στρέφη, ουδέ τήν συμπάθειαν έπιδείκνυσαι, άλ/'

ανηλεώς παρατρέχεις. ΚαΙ ποίας ταύτα άν είη συγ

γνώμης άξια ; Μή τοίνυν τούτο σπουδάζωμεν, τδ πάν

των έκ παντδς τρίπου πλείονα περιβάλλεσθαι, άλλ'

εκείνο σκοπώμεν δπως καϊ ταύτα καλώς διαθώμεν,

κα\ τήν τών έν χρεία τυγχανόντων ένδειαν παραμυ-

θησώμεθα, κάκείνων μή έκπέσωμεν τών άε'ι μενόν

των, τών ούδεμίαν μεταβολήν επιδεχομένων. Διά

γάρ τοΰτο καϊ τήν ήμέραν ημών τής τελευτής άδηλον

ήμίν έποίησεν 6 Δεσπότης, ίνα ήμας παρασκευάσω

διηνεκώς νήφειν χαϊ έγρηγορέναι, καϊ ταύτη μάλλον

διεγείρη πρδς τήν τής αρετής έπιμέλειαν. Γρηγο

ρείτε γάρ, φησ'ιν, δτι ούχ οίδατε τήν ήμέ^α*•, ουδέ

τήν ώραν. Άλλ' ήμεϊς τδ εναντίον πράττομεν, κα\

δι' δλου καθεύδομεν ύπνον τούτου τοϋ φυσικού βαρύ-

τερον. Ό μέν γάρ τούτον καθεύοων τδν ύπνον, χαι

πρδς τά κακά χαί πρϊις τά καλά άνενέργητο; τυγ-

•> Οοίβΐ. 61 8»νϊΙ. μυρία.

^ ' ΟοίκΙ. μήποτε.

Λ Οοί$1. 6 δημιουργός, δ τών απάντων /ορηγόι;.

β 8ρρΐθΓΠ πινκ. ιΊ ΟοίϊΙ. πίριέρ/."*1! βΐιμιβ ϋ;ι ΙίβίΙ

ϊαΐΡΓρ. φΐϊ νβΠϊΙ, οΐ'αηώιιΐηΐ. 8.<ν. ρΐ Μογ. προσέρχιτοι.
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ϊϋΐαηι. δβΐίεηΐβδ εη'ιπι ριιοιί ίιι υίειο, ει ϊιιοοιηροβίΐϊδ

ββδίίοιίδ ββ ηιονεηΐεδ, ]3ηι οηιηί» Για,ιιίόΌ ρι•χϋΊεε1ΐ3ηΐ:

61 ηιιιιε (Πίΐίοϊΐ ιτιιιΙϊογ ηηη 5ε ϋαοκ κοίπιιι ρηηΐυκιΐη

ρυείΌβ, 5ο<1 ει ί11ο5 ΊηββηΐβΒ ρΓορ.ιςηικΙο» Γογο, ει ηιί-

πογοιιι ιιι;ι]οπ ιίοιιιίικιΐυπιηι 05&8. Ει ψιαικίο ρο$ΐεα

βρρΓορίηιιιιανίι Ιεωρυδ ρβι-ίοπάί, 2ο. Εχύι, ϊιιφιϊι,

ρτ'ιηΐΜ πι/μι , φι/ι$ί ρβΙΗ$, ΙιηρΊάηι : εΐ νοοανϊΐ ηοηιεη

«/Ή», Ε$αύ. Ει ροιίεα εχϋΐ [τσιπ «]ικ, εΐ ηιαηη* β;'ιΐί εοηι•

ρτεηεηάϊι ναΐαυίΐΐυη Εεαα, ει νοεανϊΐ ηοηΐίη β/ιι*, 1α-

ί•οί>' : α,υβδϊ ]3ΐη ει αυ ϊηϊιίο ηιοιίδίΓεί ϋουδ ηιϊιΐΟΓΟιπ,

δίειιηιΐυιη \ά ςιιοιΐ (ΠεΙιιιη εβί, ηΐ3]οπ βδδε ϋοιιιϊηη-

(ιιιιιΐ)ΐ. ϋίοίι ΐ'ΐιίιιι, Ιεηε1>3ΐ ηιβιιυ εαΐεαηειιιη Ε$»ϋ :

ϊϋ ςυο<Ι εΓαΙ εΐςηιιιιι δΐιροι-βηΐίδ ευιη ςυϊ ίοτίΊδ 8*86

>•»(1οΙ)ηΐιΐΓ. Ει οοιίδ'ιάει-β <)ίνίηααι δεπριυηηι, ςυο-

π«μ1ο ρΓοριοΓ εα πυχ ροδίεβ Γυΐυι-3 βηηΐ, ]αηι ρι-χ-

ιΐίεϊι, ε ι αϊ) ίιιίΐίο ιιιοπδίπιΐ ηοοίδ υίπιι-φιο δΐυϋίΗΐη :

ει ΐ|υο(1 ίΐΐε α,υίύεηι νεηΐΐίυηί <1οιΙιΐιΐ5, Ιιίε νοι•ο πιβίϊ-

ειΐδ εδδεί Ιιοιηο, δίπιρίβχ, «Ιοιιιυιιι ίιιΐιαίιίΐαηδ. Ργο-

ρίοΓεα ΠβΙιεοοβ ϋίΙΪ£εΙ)3ΐ ίηοοίι, 1ϊ:ι:η: βυΐεηι Εβ3ϋ :

38. ϋιιοηϊαηι ναιαίϊο ψιι, ΊηφιίΙ, ε'Λια εταΐ ι'//ί. λ'ίιΐο

ςιιοιηοιίο ριιειΌδ ύί8ΐίη|μΐ3ΐιΙ. Ει ηιηίει• ςιιίϋειη 8Γ(53

,):ιεοί> ιιΐ3]ηΓ(•ιιι (1εεΐ3Γ3ΐ)3ΐ ΒεηενοΙεηΐϊβηι, εο ςυοά

βίιιιρϋεεηι νΐϋο1>αΐ ει οΌπΓι Υ0Γ83ΐιΐειιι : ραΐεΓ «υΐοηι

ύίΐίξοίιηΐ Ε$3ϋ, Ιιιηι α,υοϋ ρΓίπιθ£εηίΙιΐ3 οββεΐ , Ιιιηι

ςοοϋ τεηηιϊοηε ε]υδ νεδεβΓείυι-. Ηχο φπιίεπι ίΙΙϊ Γα-

οίοίαιιΐ η3ΐιΐΓ3ΐεπι (Ιίΐεειίοηεπι δεηυεηΐεδ ; ναιίοίηίυιη

αυίειη ραιιίαιϊιη ίιιφΙοΙιαΙιΐΓ, ΠΙυϋ δείΐϊεεί, Ηα)θτ*ετ-

νΐεΐ ιηίηοη. ΥίιΙο οιιίιιι βίαΐίηι. 29. (,Ό.κί, ΐιιφιίΐ,/α-

ίοί» οοαϊοηεηι : νεηιΊ αιιίεηι Ειαύ εχ οαιηρο άεβάεηι.

50. Ει άίχχΐ Ε$αύ αά ΙαοοΙι : Εκ ηιε αιιιίατε άε εάνΧχο

Ηοε πι/Ό, άηχα άεβαο. ΡτορΙεπα νοοαίιαη αϊ ηοτηαι

ε}η», Εέοηι1. 51. Ει άχχίι Ιαοού : ϋα ηιίΐιχ ηοάχε ρπ-

ηιοααιχία Ιιια. 111ο αιιίειη ιΐίχϊι : 0<ιί(1 ηιϋιί Ιιϊ$εε οριιβ,

οϋΐη ιηο^8^^π1 ηιε ίηνίάβι, πίδϊ βεεεροΓο εί!)ϋΐη (ν. 52)?

ΛΙίιι» «ϋίειιι ίιιπιηιειιΐιιιη εχΊ§ε1)3ΐ, ιιΐ 5ΐ»1)ίϋ$ ει ΟετεΙ

ϋΐα εοηεε&^ΐο. 33. Ει )κταχ>Η, ϊηςυίΐ, Ε&αίι.

2. Εεεε ηηηε Ιιίο ΐιινεκυβ 651 ογΛο, ει ρΓΐηιοίεηί-

Ιιιγχ (ϋςηΊΐλβ ΙΓ3Π8ΪΪΙ »ι1 ευιη <|ΐή νΪΓΐυΐε ηηίιιιΐ ρΓΧ-

ΑιΙ(βΙηΐ. Ει νεηάίάίι, ΐαςυϊΐ, Ε$α& ρήιηοαιηϊΐα : ϋοο

«$1, \οιιιϋ(ΙίΙι:ϊΙιί ΒΓ31Ϊ3 (ΙίβΐιίΙϋΙοιιι 3 ιΐϋΐυτα Μϋί (1;ι-

Ι3ΐιι : Ίϋεο εΐ 8υ1)(1ί(1ίΙ , 34. Ει ρατνίρεηάίΐ Ειαά ρπ'-

ηιοαιηϊια; <\»α$\ ιΙϊοβΓβΙ : Ιη^Μίοδ εΓαΙ βε ίικϋ«ιιυ8

ββ, ηιίΑπι 8ί1>ί η3ΐϋΓ3 (ΙεάεΓβΙ, <1Ϊ8ΐιΊΐ3ΐε. Ηοε αϋΐεηι

ΙιιΙΙΙΙΙΙ 681, «Π ϋΐίΐ'8 ϋειιίοιίϋΐπΓοΙυΓ ΐιΐ£Γ8ΐυ8 3ΙΠΙΙΙ1Κ,

«1 1)εΐ οηευΐιιια &<1ιιηρΙεΓ6ΐιΐΓ.

ΜοταΙΊι ΐρϋοαιιι. Οβ εοηΐΐτηρΐ» άηιΛαηαη. — Ηχο

βαιϋΐ'ΐιΐε* (1ί8ε3ΐηα8 ηυπιηιρπι ηεβϋββΓε ϋιιη» 3 Οβο

ιιοϋίί «1313, ηείΐαε ρΓορίβΓ ρ3Γν3 ει νϋΐα ιηηςιο ρει•-

^Ιβτε. 0ιΐ3Γ8 εηϊιη, ϋϊε ιη'ιΐιί, ρΓοροίίΐο τε^ηο εχίοηιη,

1χ>ιιί>(1ϋε Ϊ1ΙΪ8 ϊη6ΐΤ.ιΐΜΐϊΙ)ΐΐϋ, ίι.1 ΐη όίνίΐίβηιιη εημίϋίΐβ-

ιοιη ίη5αηίιηιΐ8, ει ιηοιηεηΐ»ηε-ι, ςυχ 8χρε ηοη ιι-ιριι•

ηιΙ τ6»ρεΓ3Ηΐ ρεπηηηειιΐ, ρβΓρεΙυϊι βεπιροΓςυε (ΙιίΓαίιι-

ι ϊβ ρΓζΓεηιηΐΜ ? Ει ςιιί(1 Ιιαε 3πιεηΐΪ3 ()ειεπιΐ8 υ&86

' Η.έο, ίΐ ΓΟίουιΊ ιιοηκη β/κ» 1αα>{> ( χ*ί ίχά^ίσε τύ

£νομζ ούτοΰ Ίαχώβ), ιΐβίυιιΐ III 8»νίΙ. <Ί <ιηί1)ϋ5()απΐ

πι.τιιιΐ'ΌΓίρΙί'ί; ίη ΓοΙϊΙ. ιιιίεπ) ΓΡρρΓίιιηΙιιτ. 06 Ιιηιιο ίρβαπι

ου»πι πκχΙο βυρρίβνϊηιυϊ η38 νοεεϊ, ΐΐ νοαίΐ'χΐ ηοηκη

ίϊια Ε$αϋ, ΟμΙ. ρΙ ΒίΙιΙίϊ ϊετιυυΐί.

• ΗίΕΟ, ίΐ άίχιΊ Εΐιιϋ .... ΕιΙοηι. ά<"»Μ Ιη Γ.οΜ. Ρΐ 8«-

νϋ. Μηχ δίνίΐ. βΐ ΒΙηΙ., Λα ηιΜ. ΒίηΙ. 3<1<1υηΐ, Ιιοάΐε,

ςαοά βχρΓβϋίίΐ ίηΐεΓρΓβϊ.

ρο88ΐΙ? (ρΐΛίκΙο εΐ ϋ)ί8 ρηνϋΐΐιιΐΓ οΙ> ηίιηίιιηι ίιι Ηχε

αιιιΟΓϋΐιι, βΙ ιιιιιικ|ΐι»ιιι ΙιΚ Γΐ'υί ριΐΓβ ρθ8$ιιηηΐ8. ^υχ

ειιϊπι, ιριχίο, ιιΐϋίΐα8 ιιι.Ί(5ΐι:ΐΓυιη Γ»ου1ΐ3ΐυηι? Αη ηε-

βείιίβ βεεεβϊίοηεηι ιιιυΙΐ;ιπιηι ρεεαηίαπιηι ηίϋϋ αΐΐικί

ιιο1>ί5 αΠΊττβ, <|υ3ΐι> ειΐΜηιιη ίηοΓοηιβηΟ, οεειιραΐίο-

ιΐ68 ιηοιιΐί8, ει νϊβίϋοδΤ Νοιι νίϋεΐί8 Ιιοδ οιιιηίυιη ρο-

ιί88ίιηιιηι, υΐ ίΐα ιΐϊεηηι, ϊεπτοβ εϋβε, ςυί1)ΐι«> ρΙοΓβ

ιιΓΠιιυηι , ει ςιιοιίιΐίβ ιιηι1ΐΓ38 ίρ538 Ιίηιειιΐ ? ΙιΐιΙο

ειιϊηι ηβδευιιΐυΓ ϊηίίιΐΐχ , ίιινΜειιΐϊη, οϋίυιιι (τανβ, ει

ϊηηυηιεη βϋα ιηβία. Ει 8χρο νϊϋεβ εηω φιί Ιιβοοι

ϋεεειη ηιϊΐϋα ΐϋΐεηία αυπ Γβοοικίϊι», οεβίυηι νοο3Γο

ευιη ςιιί ίιι οΠίείηα ορβΓαΐυΓ, βι εχ ΙβΙιοΓε «ηοηυυηι

είΐιαπι ριηΐ. ΰιωΐΐδ ί^ίΐιΐΓ νοίυρίαβ, »υΐ ςιι•1ε Ιιι-

ΟΓυιη, ςιιβηϋο ιιεηιιβ Ιιϊϋ ίίυήηυι-,εΐ ριορίβΓ Ιιαηε εοη-

ευρίδεεηΐίηιη εΐϊβηι αΐ3]θΓϋ)ϋβ ρηνβηιυιϊ ΟηίιΙ 3ΐιΐι•ηι

άίεο Μ3]θΓί1)υ5, ςιιβηιΐο ειωι ηιηΐίβ ηιι,ε Ιιίε ιιοβ »ρρΓο-

Ιΐοηϋιιιιΐ, εΐα ϋυηϊδ ςυχ ϋή δϋηΐ βχεϊϋίηιυδ, 61 «ιΐ

ββηεηηβπι ΐρδβηι ηιίιιίιι>υι•? Ει ικ.ιιϋιιιη ϋίοο ίιιηαιηςτα

ρεεε»ΐ3 ςυχ Ιιίηε εοΙϋδΐιιιΙιΐΓ, ϋοΐοδ, εβίηιηιιίηδ, Γβρΐ-

ηβδ κι Γιβυϋεκ. νεπιω εΐίβηίδί ίμιίδ 31) «ιηιιιϊΐιιιβ ίΐϋδ

ΠΙ>6Γ, Ίά ηοοϋ ροι•ΐ|ΐι;ιηι ϋίΠΐαΙβ οι ηηιιιι, ορΐϋυδ

3ΐ)ΐιιιϋυΐ, οι ίρδε δοΐυβ είϋ υΐηΐυΓ, οι βοδ ευιη ιίδ ηυϊ

υριΐδ Ιιβόεηΐ ηοη ΙβΓββ εοιηωυηίεεί , ευηι βοΐιοιιηχ

ίβιιίδ εχείρίει. Ουοϋ ηοβ ιηαιιϊΓβϋΐβ «Ιοοεί {«Γαύοΐβ ίιι

ΕνβηββΙίο ρθ5Ϊΐ3, ευιη βίαωϊΐ βΐϊοβ 3 ΛβχΐΓΐβ, βϋοϋ

δίηί&ΐτίδ : ίΠίδιριβ ιΐίχίι ρΓχραηΐυηι εδβο Γοςιιυιη οχ-

Ιοπιηι ο1> ευηιηι εςεηϊδ ϊιηροιίδίΐηι : Υαώβ ειιίιη, ϊιι-

(|υϊι, ΰβηαΐίαί ΡαΙτίί ιηΐί, ΐη ΗαεάΊίαΙαη ιιοάρϊΐι• ρτα;-

ραταίιιηι νοΜι τεαηιιιη αΙ> οηαϊηβ ιηαηάί (1/«,|/ί. 23. 54).

ΟιιγοΙ ιρια άο ε.ιιΐϋΓί £«ηπη εηϊιη, ει άεάηΐίι ηιίΐιί

εοιηεάετε (Ιϋά. ν. 35). 11Ϊ3 νοΓο ί£ΐιειη χΐβπιυιη :

(ΙίοϊιειιίΐΗ : ϋϊίεεάίΐεαηβ,ηιαΙεάκΐΐ,ίηίαηεηιαΧεΓηυιη,

<//</ ρΐοεραταΐΜ ΐ$Ι άϊαύοΐο ει αηαείίί «;'υ< (ΙΙήΙ. ν. 41 ).

Μ,ι^ιιπιιι μί Ιιι ροηϋυβ : οιιιιιίιιηι ΠΩΐηίιιιΐδ οι ϋοικίί-

Ιογ ιΐΐοϊΐ' : Είηήχή, εΐ ηοηάεάχΜίί ηϊιΜ εοηιειίεη (11>Ίά.

ν. 42). ϋι^ιΐδ 3ΙΙΪΙΙ13Π1 ηοιι ιηονεϋυιιΐ Ιιχο νοι•!ι:ι ,

οΐίιιιιΐΜΐ Ι3ρίϋεα δίΐ? Οοηιϊιιυδ Ιικίδ οϊυιίοιίδ οίωιιιϋιι

1;ιΐ, ει ΐυβδ ίη άεΐίεϋδ : πεςυε Ιιοε δυΐυπι, δεϋ ίιι ϋεΙί-

εϋδ ίιΐϊΐιιιι ϋεδρϊείδ; Ι3πιεΐδϊ ηοη ηιυΐΐιιηι δίι ςυοιΐ 3

Ιε ροιίΐ; ηεηιρβ ραιιεηι δοΐυηι, ο,ιιο ύιηιοιη ροδίίι δυυ-

1οΥ3ΐ'ε. Ει ίρδε ψικΙοηι Γγϊ^ογο ΐΊ§ε»εειΐδ οΐιαηιΐιυΐαΐ ,

Ιιι αυιεηι δεΓίεϊδ ίικίυΐυδ ιιε Γε^ρίείδ ιιυίϋεηι, ιιυΙί.ιηι

ΐ'οιιπιΐϋοΐίΐΐίοιιεηι ριχ Ιε Γειβ, δεοί ίιηηιίδεπεοΓ«1ΐΐΰΓ

ρΓχΙεηδ. Εΐηιιανειιίαδυηΐ Ιιχε(Ιίςιΐ3?>'οϊ^Ίίυΐ'δΙι Ιιοε

8ΐιιι1ίιπιι ηοδίΓυιη, υΐ ηιιιΐΐαδ ςυίυυδνίδ αηίυυδ ορεβ

ειιηΐ|υΪΓ»ιιι;ΐδ : δε<1 ϋΐιιιΐ ίη δεορο Ιι:ιΙ»ι;ιηιιΐ8, ςιιοαιοϋο

ει Ιιχε Ιιοιιο αΊ$ροι>3ΐιιιΐδ, ει ε^οηίδ εοηδυΐνηιυδ : ει

ηβ 30 ϋΐίδ εχείϋβπιυδ ηυχ δεαιροΓ ηι.ιιιεηι, ει ηιιχ

ιιιιΙ1;ιιη :ιιΙιιιίιΐυηΐ νίεϊδδίΐυ(Ιϊηεπΐ3θΐηυΐ3ϋ()ηοιιι. Ουο-

Γ1Ι (::ι ιΙιι'ΙΙΙ ΙΙΙΟΓίίϋ Ι108ΙΓΧ ίΐΙΟΟΓίΙΐηΐ 8δδ6 νοίΐΐίΐ Ιΐιιιιΐ, -

ιιυδ , υΐ ηοδ ρΓχρ3Γ3τεΐ :ιϋ εοηΐΐιιυαιη δοΐιιΊεΙ.ιίειη ει

ν'ι(5ίΐ3ΐιΐίαηι,οΙ ΐΐιι ηιη^Ίδ .ϊϋ νΪΓΐυΙίι δΐιιιΐίόηι ηοδ ρπινο-

εβΓοί. ΰίείΐ εηϊηι : ΥίαίΙαίε, ηναα η«π"/ί« ηεφιε άϊειη,

ηβηνε Ιιοηιιη (Μαιώ.Τά- 15). Λιηυϊ ιιυδρΙηηεαΊνεΓδίιιιι

οροΓ.ιηιιΐΓ, οι ιΐοηηίιηιΐδ δοηιιιο βΓΒνίοΓε (|υαηι δίι ιι«•

(υΓ.'ΐΙίδ 1 1 Ιο. Ν;ιιη ιριϊ ιιηΐιιπιΐί δοηιιιο ηυϊεδείΐ, ηεε 1ιο•

1 Οοί&Ι., οιηιάΐ'.ιη Γοπιίι'ίοΓ, οηιηίιαη ιαταίΐοτ ά'κϊΐ.
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■ ιικιιι, ηοε ιη;ι1ιιηι οροπιΙϋΓ : ηοδ βυΐοπ» »1ίο δο^ιηο

ιΙοΓΠΐϊιηιιβ, (Ιοιιηίοιιΐβδ 3(1 νίπυΐίδ, »ϊ§Ί1αηΐ08 3(1 ηι» •

Ιίΐίιε ορ*ΤΛ, δίΓβηυί ϊη ηιηΐΐδ, (Ιεδίιίεδ ϊιι 1)θηίδ : ίάπυβ

Γ3θ'ιπιυβ νίο'βιιΐβδ φιοΐίιΚο πιυΐΐοδ ηίηθ3ύ(1υεί,ιη3ί$η38

βιιίοπι αΐίοηιπι εδβο ίη ρπεδβηΐί νΐΐα νίο°ΐδδ'ιΐυ(1ίιιεδ : βΐ

ηεςυβ ιαηία γογιιιιι ίη:εα.ο:ι1)'ιΓιΐ3δ3(1 νίΝυΐίδβηιΟΓεπϊηοδ

αάάοεει-β ροΐββΐ, ηεα,ιιβ άίδροηίι υΐ ύββρϊοΐαηΐϋβ ργββ-

$01111.-1, οι (ΙβίίϋβΓβπιυδ Γιιιυη, ρΓχΓεΓβπιηδο,υε βοηιηϋδ

ει υιτ)1>Γχ νοπΐ3ΐβηι. Νοη οιιίπι (ϋϊεπιιιΙ ρι-χδβηΐίβ 30

ιιπαΐΜ ίβ ει βοηιηϋδ. Ρι-οίηιΐβ ηε ίΐβοίρϊαηιιιβ ηοδηιεί-

ϊρίΐοΒ, ηεηυβ 5εεΐειηυΓ ιιηι1)Γ»8 : 8β(1 νεί δοι•ο ιβηάεηι μ-

ΙιιΓίδ ηοβίΓχ οογοπι Ιιβοββπΐϋδ, είορβδ ίικίϊυεηΐίβιιβενα-

οπβπιιΐ8, ιιΐ ργο ί11ϊ8 ι•επιι>ηει•:ιΐ'ιοηειη η πιίδοπεοπίί

ϋοο ηεείρεΓβ ιηβΓβϋπιιΐΓ : ςηβ ηοΙ>ϊε οηιη'ιυιΐδ Γηιϊ

εοιιεεαΊΜυχ, βΓηΙϊ» 81 ηιίδεηΓιοηίΐΗΐδ ϋοπηίηί ηοβίπ

^δΐι ϋηπίΐί, εϋπι φιο Ρβΐπ ει δρϊπΐηί ββιιείο δίι βίο-

πη, ίιηρεπααι, Ιιοιιογ, ηυηε εΐ δβηιροι•, «Ι ίη δχευΐ.-»

δχΐ'αΙΟΓίηη. Αηιοη.

ΗΟΜΙΜΑ α.

ΕαεΙα αϊ αιιίεηι (αιηει »ιιρετ Ιεηαηι, ρτα?1ετ [αηιεηι

ρηυηηι, ηικε [ηεταΐ Ιεηιροτβ ΑοταΙιαιη (6'«ι. 26. 1).

Λ. Ιιεπιπι εχ ίίδ ηυχ ηυροΓ άίχίιηηδ όΌοίπηβηι νο-

Ι»ίϊ ηΐΓκΓ.ιπ» : αϊ βηίοπι Γκρίζο βαηΐ'κ υΙ)ί ηϋροΓ 88Γ-

ηιοηεηι ηιίδδϋΐη Γεοβπηιιΐδ, εΐ υιιάο η :άίε Γβδαηιεηάυβ

6ΪΙ, 63 ΟϋίΕ 8Ι>ρΓ3 άίθΐ3 δυΐΐΐ, νεδίΓΟ! 03Π131Ϊ ΪΠ Πΐβ-

ιηθΓΪ3Γη ΓβΓβΓΓε οροτα; ρροΐίηπ) ΓιιεπΙ. Τβηιοΐδί εηϊηι

νοδ, «ιαϊα ηπιΐιίδ εηπδ άίδΐι-.ιΐιίιηίηί, εοΓαιη Γοπβ ουίίίί

βδΐίβ, 86(1 ηιευπι ο?ΐ ιιΐ ίη ηιεηιοιίβηι νοοίδ ι•εύϋ03ηι

οη, ηυο δεΓηιο ηοιίίο άίοβηό'ϋδ ηΐ3ΐιίΓεδΙίθΓ νο&ίβ =ίΐ.

8είΐΐ8 βηίιη ηοβ πυρβΓ Κοηεεοαε ρίεΐιιίεπι εηβιτβηΐεδ,

ίικίβ 3(1 Εδβα εί ίιιεοΙ) αΌνοηίδδο, ιιΙ>ί η.ιιτηΐιιπ) 6δΙ

Εδ3ϋ ρτίηΊΟββηϊΐΑ, ηΐ είοο ΓπιβΓβΙιΐΓ, ^ο.οΐιο νβιιάί-

(Ιίβδε, ει ρΓορίεΓ οίοι οιιρίάίΐβίεηι δειηειίρδιιπΊ βοο Ιιο-

ιιογ8 ρπναδ$ε. Ηοε βαΐεηι ηοη Ιοηιετε Γηείυηι, 8εά

ιιΐ ρΓορΙιεΓια εοιηρΙεΓείυΓ, α,ιΐίΒ άίοίΐ : Ιαεοο ά'ύεχΛ ,

Εί<Λ αιιίεηι οιΐίο Ιιαβαΐ (ΜαΙαεΗ. 1. 2. δ). Ναηι ευηι

ΐίειίδ ίαίιίΓΟΓυιη δίΐ ρι-χδοΐηδ, ρι-χιΐίχίΐ ει ίΙΙϊιΐδ νΪΓίο-

Ιιίιι, ει 1ιη]ιΐδ ηπΐηιί ηεΐ|υίΐϊ3ηι. 0>ιχη3ηι ίΐιιίοιιι βιιηΐ

ίΙΙ;ε ρΓΪηιο^ειιϊΙιΐΓΚ! ? 1{;ίΙϋΓ, ηιιϊβ Ιυηε Ιεηιρυδ ηοη

ρεπιιΐιΐ6ΐ):ιΐ εβΓΊΐβιί νεχίΓΧ (1ϊΓ6Γε, ηιιηε ιιεεβδδβ εβί

ιιΙ (Ιοεεηιη. Αριιϋ νβίεΓεβ δΐιηιιηυδ Ιιοπογ εηΐ ρπηιο-

ςεηίΐιΐΓχ : ΙΓιιιε βιιίεηι Ιιοηηηδ ε3ΐΐ53ΐη ει οιϊ^ϊηβηι

ΙιλΙιιιΊι. Οιιηι ϋειίδ ΙδΓβέϋΟπιηι ^εηΐβιη 31) ^Ε^γρίϊο

ΙίΙιοι-αΓβ, ει δοοαικίυηι ρΓοηΓιβκΊοηειη ρβίτίβιτηχ Γβ-

οΐ.-ιπι 3 ΐ^Γ3ηηϊ(1ε Ρ1ΐ3Γ3οηϊδ εΐ'ϊρβΓε νεΙΙεί, οΜυοίηηΐβ

«ι (ΙεΙίποΓο νοίβιιΐε Ιιιιιε ^Εβγρίΐο : ροδί νβπβδ ρ1:ιςαβ

«ΙϊΛπι ηαηε ροδίΓεηιαηι είβ ΐιιΐοΐϊι ; Γβγ6 εο^εηβ

/Γ.£γρΓΐ08 ιιΐ δΐιϊδ ηΐ3ΐιί1ιυδ εχίπκΙεΓεηΐ ΙδΓΐβΠίαπιπι

βοικίδ (Εχοά. 12). Νηιη δϊπιιιΐ οηιηΐβ ^Ε^ρΙίοΓαηι

ρΐ'Ίηιθ£ειηΙα οεεϊ(1ί ριβδίΐ (ο) : νϊ(1ίβδ8δ(ΐυο ίη δίηχιιΐίδ

(α) Ηίί νίίΐβΐιιτ ραβίιαηΐία Ιοςοΐ Γ,ΙΐΓϊϋΟδΙοηιυδ, ουηι]αΓΪ8

ΐαίιηοδΡηΊΐιΐΓ»; («όίισ•.-», ν\ 6δΙ, οαυδίΐη βΐ ΟΓίβίηοπι, ΓβΙβη

»(1 ίηΐβτηεείοηβπι ρΓίπιοΒβοϊΙΟΓυπι Μβ)•[Λ\, βηηίδ ρΐιι» ηυβηι

Ιι βεβηΐϊδ |Κ>δΙ ογΙοπι Εβαϋ <•1 ϋβεοΐιί : αβ ςυορυιη ρΓίιηο^ειιί-

Ιιιγϊ οι Λα )\ι\•6 ίϊΐ ιιη οοιηίίΒηΙο (|υ:ΐ'δΐίο «81. δοίΐ Ι>ουβ 3ϋ-

νοηίΐ ϊΐΐο ροδίβα ί(Ι ηοη ροδδΐι φΐαάΓηΓΟ, ευηι ϋίείΐ, «ριαιη-

νίβ ΙοςΙ&Ιΐΐίο ί11» ΙίοΙιΓίΟΟΓϋπι Ηβ μΓίιηοββηίΙίδ ροδίει-ίοΓ Γ«β-

ΓίΙ, ]ιΐ5 Ιαιηοη ιιΐίιριυιΐ ρτίηκφεηΗΐΗ'Χ 3ΐι1β3 Γυί5!ίβ. ΕΙ Ιιαο

ΓβΙίοηβ <ιιιιε ηοη ηυ»(ΐΓ3Γβ νίιίοΐιαιιΐυτ, ιιΐιιιπκιηο γοιιί,-.-.ιι.

οΊιιιιίΙιιΐδ είιιΙ;ιΐιι> βΐ 1;κ ίλίικιη ; ηειρκ: $ίε ρηΐιιΐκιικ Γι-

ιιΊιί ρΐ3@;ιιη, όιΙ ίΙΗηε εΐίιιηι 6Χδρεεΐ3ΐ>3ηΐ ιιΙ ηιοΓβ

φΙ3 ΓΓΓρΟΙΜί ρΐ'Γ^ΟΙΙδ, 3(1 011)1105 [ΙΙΓνΟΙΙΙΓβΙ. ΙΚΐι|ΙΙι!

οιιίιι ίη /Εί,'νριο ιιη.ι υιηιιίιιηι ριίιιιο^οηίΐΟΓυηι Γποτβ

Γιιίΐ, Ι<πιοΙϊΐ;ΐ' 3ΐιΐοηι ιΙίνίιΐΒ Γγοιϊ ςΓ3ΐΐ3, ίΙΙοΕϊί ρβπη.ιη-

δεπιηΐ : ι'ογ Ιιοε εΐί:ιιη οδίεηιίεηδ οιιιιιίιιιιι Πειίδ δΐιηιιι

ΟΓ^,ι ϊΐΐοδ 1ιΐΊΐο.νο1οηΐί:ιηι, ίιηροΓβνίΐ ίιι ροδίεηιηι υΐ

ρΓορίεΓ ίηίοιΓοείΊοηεηι ρι-ίιηοςεηίΐοηιιη ^^γρίϊ, ρ«-

ηΐιι^εηίΐί 3ικΙ^οπιιγι ρυεη 8Ϊΐ)ϊ οΠ'ειτειιιιιι-. ΙΠηο ει

ΐΓϋιιΐδ ίενί ίη δ300ΓΟοΐϊιιιη 8εςΓες3ΐα βδΐ, ει εχ ίΐΐο

ηοη δοΐιιηι ρΓΪηιο^εηίΙβ Ιιοιιιίηηηι οϋΐ3ΐ3 κιιηΐ Οβο, 86(1

οι 1)ΐ'ΐι!0Γΐιηι, ει ίη ιιηίνοιχιιιιι οιιιιιίιιιιι. Ει ρΓ.-νεε-

|ιΐιιιιι ιτ;ι1, ριο Ιιοιηίιιίουδ 61 ϊιιιιιιυιιιϋδ βηίιηαΐίυιιβ

ρΓΟίίιιιη ιίοροικίϊ. Ουιιιηνίδ ηιιίοιη ΙββίδΙβίίο 1ι.τ:ε (Ιβ

ρηηιοςεηίΐίδ ροδίεηοι* ΓοογϊΙ : ηιι.ιιιιοιι ];ιπι δ»ρΓ3

οι οϋηι νί(1εΙ)3ηΐιΐΓ βϋςυοϋ Ικιοογο ρπνΊΙοβίυηι, ηιιί

νυΐναιιι πιαίΓίδ ρππΊΐιηι κιίαρεί'ίεΐιηιιΐ. Ι Ιιιιιε ί^ϊΐοΓ

ιΙί^ηίΐ3ΐειη , ηυβηι 3 ηβΙϋΓ» ηηΙκΊιιιΐ Εδ»ΰ, ρπιριβΓ

ίηΐειηροΓ3ηΐί3ηι δΐιβπι ΐΓαηδίυΙίι ίη ΓγλΙγοπι. Ει ίΙΙβ

ίριΐιίοιιι ρεπΓκϋΙ ηιιοιΐ 3 η3ΐ(ΐΓ3 Ιιαίιοΐιαΐ : Ιιίε ηιιίοιη

ει ιριοιΐ ηοη ΙιηΙιοΙιαΐ 3 ικιΐιιιη, βεεερίΐ. Ει ηυΐιι Ικιχ:

βηίοα οπιευΐο ρΓοηιϊδββ εΓηηΙ, Ίάεο Κοϋβοοη, 3ρρε1-

Ιβιίοηο εί ίηιΐίΐβ, Ιηοοΐ) ευηι νοεβνίΐ : ο,υοϋ δοΊΓιοεί

δΐιρρίιιηΐ.ιΐίοιιειη ίηΐεΓρΓεΟπ ροΐεδ, δίοηΐ εί Εδ3ΐ"ι

ροδί |ΐαΐΓΪ8 ϋεηοοϋοΐίοιιεδ ο3ιιΐ3Π8 άίεεΙ>3(, Ιιι&ιε νοεα-

Ιιιηι ε$1 ηοχηεη ζ/«ιι }αεοΙ) : ιιφρίαηίανϊΐ εηϊηι ηιε }αηι

ιεενηάο, εί ρήηιοςεηϊΐα ηιεα αεεερίΐ, εί ηιιηε ύβηεάϊ-

αΐοηεηι ηχεαιη (Ιϊεη. 27. 56).

Λ'οιιι/ίΐΜΐΜ ρτορτίοτηηι Ίηιροιΐιΐο .— \Ίϋε (ΐυ.ιιιία 8Γ31

ρπδεοπιπι ρηκίειιΐία, νεί ροΐίϋδ, ηιιαιιΐη ΓιιοΓίΙ Οοί

β3ρϊβηΐί3, η"3 εΠεονιίΙ ιιΙ βΐ ηιυϋεπ;β ιΐ3ΐίϋ ηοιιιϊιι:ι

ηοη ΙβηιβΓβ ηοε ΓοΓίιιΐΐο ίηιροηοΓεηΙ, δεά ηοηιίηβ Λά-

ιειιΐ, ιμιχ ΙίΙϋδ εδδειιΐ Ιιιΐιιη πιιη ρΓΧίΙίιΙίο. Ει γ3ιό

ίηνβηίεδ οοιίοηι ςηο ρ3ΐΓ68 ηοηιΐιιε ;ιρρε11;ίΐ ί ίίϋοβ ,

νεί ΓοΓίε ηυδ(]υ3ΐη : δβ(1 δίνβ ηΐ816Γ δίνε ρ3ΐβΓ ηοηιβη

ΓιΙίο ίηιροδίΐυπίδ ογ:ιΙ, πιπκη (ριοιΚΙηηι ι•1 ηοτιιιη ίιιι-

ροηε1)3ΐ, ιιΙ ρετ ΗΙυά βΐίςιιβ Γιι1ϋΐ•3 ρπΕΝίδηίΙίοΒΓεί.

Ιο ει 1ι3ΐηεε!ι Ηΐίιιηι νοοανίι Νοε, ϋίοβιΐδ : ΙΙκ ηοι

η-ηηϊαεεϊε (αεϊεΐ ((.'<■«. 5. 29). 113 δί δΊιι^'ΐιΙ.ι ιιοηι:ι;;ι

Βοπιίοπδ, οηιηίηο ίη οηΊΐιϊυιιδ ίηνοιιίοδ :ι1ί |ΐ.ί(Ι ίιΐδί-

ιιικιιι : ηοη δίειιΐ ιιιιιιο ΓηοίπηΙ, ςιιί ιοιικίι: ει ιιΐ Γοπβ

ονΐ'ΐιίΙ, α ρ:ιιτιιΐίΙ)ΐΐ5 ηςηοηιίηΟΓε δοΐεηΐ : δβ(1 οιηηίηο

ΪΙΙιιε 8|ΐεεΙη1ΐ3ΐιΙ, υΐ ροη'.εΐιιιιιιι ιιιοιιιοΐ'Ϊ3ΐη ριτ «ρρβί-

ΙιιΙιιιικΊΐι Ϊ1Ι3ΙΙΊ ΓιΙϋδ ίικΙοΓπιΙ. ΟχΊι πιιιι νίιΐοηιηιι» ιιιιικ:

ρο&Ι ρΓΐηιοβοηίΙιίΓαϊρβΓιηυΐΒΓιοιιβηι,ίριίιΙΊΙΟΓίιηι ιιοΐιίδ

ΙΙ.ΊΓΓϋΙ 1)8.11118 Μθ888 (Ι Ο ρΐΙίΓΟ ίϋοΐΉΙΙΙ, 01 (]1Ι0Ι11(Ι(1ι>

δίευι (Ιβ ραΐΓΪ3Γο1)3 οϋεΐιιιη εδί, ίια ει ιΐβ Ιιοε Ιβ^ίπιυδ,

ι'μιιι Γ.ιηιο ίπ^ΓοειΚε ιηυΐΐαηι 1)οί οιιγλιπ δεηδϊδδε, Ιιιηι

ρπιρίοΓ νίΠαίειη ρΓορΓίηιη , Ιοηι ρΓορίΟΓ ρΓΟίιιίδδίο-

ηοηι ρ,ιΙΠ3Γθ1ιχ Γ;ιοΐ3πι. 1. Ραεία είΐ αιιίεηι (αηιε$ $η-

ρον Ιεηαηι, ρτεείετ [αηιεηι ρήοτεηι, φια: \ηεταΙ Ιειηροτε

ΛΝ-ίΐΙΐιυ {(',ιηι. 26). Ιίι ηβ ρηΐβδ (Ιβ ϊΙΙα Γ.ιιηβ ευηι ιΙ;-

ΓΟΓβ, ρΓορΙΟΓβΒ δΐιοιίίιΐίι -.ΡτοΛετ [αηιεηι φιω ειαίίειη-

ροτε ραΐήατεΐια:, ςιΐ38ί ιΓοογοι, »1ί3 δίηιίΐίδ ηιιηε ίιε-

πιιιι Γιιηιο.δ νεηίι δΐιρεΓ Ιοι πιιη ΐεηιροΓβ Ιδ3.ιο, ηυϊΐϊδ

εΐ'31 Ιεηιροΐ'β ρβΐπδ ίΙΙίιΐδ. Νθεοδδηηοπιιη ρ ιππι.ι

οιηηεδ ϊιι δοιπηιαπι ιιιι^ιΐδΐίιιιη εοηε!ιΐ(ΙοΙ)3ΐ : 3Κ|υε εχ

δΐιίβ ιηί(;ι•;ΐΓο ει 3(1 ίΙΙη 1οε3 ΐΓηη&ϊιο εοςοίι.ιΐ, ιιΐιί Γβ-

τυιη ηεοεδδηπίίπιηι εορίιιιη ίηνεηίΓοηΐ. 1"ι;4' οιιηι
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χάνει• ημείς δέ Ετερον ΰπνον καθεύδομεν , ττρ6ς μεν

τά τής αρετής Εργα καΟεύδοντες , προς δε τά τής

καχίας έγρηγορότες, κάκεΐνα μεν άόκνως διαπραττό-

μενοι, [199]έν δέ τούτοις πολλήν την |5αθυμίανκσΊτόν

ύπνον έπιδεικνύμενοι, καΐ ταύτα όρώντες κοθ' έχά-

στην ήμέραν τους μεν εντεύθεν άπαγομένους, τους

δέ και έν τώ παρόντι βίω πολλήν την μεταβολήν

υπομένοντας• χα\ ουδέ αυτή ή ανωμαλία παιδεΰσαι

ημάς ικανή , χα\ είς πόθον τής αρετής άναγαγεΐν ,

καΙ παρασκευάσαι ύπεριδείν των παρόντων, κα\ πο-

Οήσαι τά μέλλοντα, κα\ προτιμήσαι τής σκιάς κα\

τών δνειράτων τήν άλήθειαν. Σκιάς γαρ κα\ όνειρά-

των ουδέν τά παρόντα διενήνοχε. Μή τοίνυν εαυτούς

άπατώμεν, μηδέ τάς σκιά; μεταδιώκωμεν ■ άλλ' οψέ

γούν ποτέ τής οικείας σωτηρίας φροντίδα ποιήσω-

μέθα, κα\ τά /ρήματα χενώσωμεν εις τους δεομέ-

νους, ίνα τής έπ'ι τούτοις αμοιβής άξιωθώμεν παρά

τοΰ φιλάνθρωπου θεού ■ ής γένοιτο πάντας ημάς άπο-

λαϋσαι , χάριτι και φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών

Ίησοΰ Χριστού, μεΟ' ου τω ΠατρΙ ή δόξα, άμα τω

άγίψ ΙΙνεύματι, νϋν κα\ άεΐ, κα\ εις τους αιώνας τών

αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ'.

Έγένετο δέ Λιμός έζΐ τής γής, χωρίς τοϋ Λιμού

ζοϋ πρϋτερον , ος έγένετο εν τψ χρδνψ τοϋ

Αβραάμ.

α'. Πάλιν έχ τής ακολουθίας τών πρώην ήμΐν είρημέ-

νων βούλομαι τής προς υμάς άψασθαι διδασκαλίας •

ώστε δέ είοέναι ϋμδς σαφώς ποϋ τον λόγον πρώην

χατελύσαμεν, κα\ όθεν αυτόν προσήκει σήμερον άνα-

λαβείν, άνιγκαϊον ΰπομνήσαι τήν ύμετέραν άγάπην.

Ει γάρ και αΰτο\ διά τό ■κΜ,αϊζ φροντίσι περιέλκε-

σδαι ίσως έπιλέλησθε, άλλ' έμοί προσήκει εις ύπό-

μνησιν Ομάς άγαγεϊν, ίνα διά τής μνήμης σαφέστερος

ύμΐν ό λόγος γένηται ό μέλλων σήμερον (ίηθήσεσθαι.

"Ιστέ ότι πρότερον" τής "Ρεβέκκας τό φιλόθεον δι-

ηγούμενος, χάκεΐΟεν έπ\ τόν Ήσαΰ κα'ι τόν Ιακώβ

έλθδντες, έκεΐ κατηντήσαμεν, Ενθα τά πρωτοτόκια

άπέδοτο τφ Ιακώβ δ Ήσαΰ, τοϋ Εψήματος άπολαύ-

σας, κα\ διά τήν τής τροφής έπιΟυμίαν τής προεδρίας

εαυτόν άπεστέρησε. Τούτο δέ έγίνετο οϋχ απλώς,

άλλ' ίνα ή τοϋ θεού πρόρ\όησ.ς διά τών Εργων πλη-

ρωθή ή λέγουσα , Τόν Ιακώβ ήγά.ττ\σα , τόν δέ

Ήσαν έμίσησα. Επειδή γάρ ώς θεός τά μέλλοντα

προήδει , προανεφώνησε καΐ τούτου τήν άρετήν,

χάκείνου τής γνώμης τήν μοχθηρίαν. Τί δί έστι

τούτο τό τών πρωτοτοχίων ; ΕΙ κα'ι μή τίτε ό καιρός

έπέτρεπεν ειπείν έπϊ τής υμετέρας αγάπης, άλλ' άνα-

γκαϊον νϋν Ομάς διδάξαι. Μεγίστη γάρ είναι τιμή τό

•παλαιόν ένομίζετο ■ Εσ/ε δέ τής τιμής τήν ΰπόΟεσιν

εντεύθεν. Ήνίχα τό τών Ισραηλιτών Εθνος τής Αι

γύπτου άπαλλάξαι έβούλετο ό τών όλων Θεό; , καΐ

τής τυραννϊόος έλευθερώσαι τοϋ Φαραώ διά τήν προς

τόν πατριάρχην έπαγγελίαν, άντιτείνοντος κα'ι κατ-

έχειν βουλομένου τότε τοϋ Αιγυπτίου, μετά τάς δια

φόρους πληγάς ταύτην έπαγαγαΜ τήν πληγήν ό Δεσ

πότης τελευταίαν, [500] μονονουχ\ ταϊςοίκείαις χερσ'ι

παρεσκεύασε τους Αιγυπτίους έξώσαι τό τών Ισραη

λιτών Εθνος. 'ΑΟρόον γάρ πάντων τών Αιγυπτίων

τά πρωτότοκα άναιρεθήναι προσέταςε , κα\ ην ίδ;ίν

'καθ' έκάστην οίκίαν οίμωγά; κα\ δάκρυα- χα'ι οϋόέ

μέχρι τούτου στήναι ένόμιζον τήν άπειλήν, άλλ' έκ

τούτου προσιδόκων κα\ έπ\ πάντας όδώ βαδίζοντα

έλεύσεσΟαι τόν θάνατον. Έπε'ι ουν τών έν Αίγϋπτω

* Οιιίηηιιο πι**. ρ1 δανΐΐ.ΐη γπ.ιγ^ 5ϊι πριίτ,Ί , ψιϊ,Ί ηΝίΚΓ.

5ιο Ιο^ΙΙ αΐίαιι ίηΐΡΓ|•ΓΡΐ >βΙα!5.

πάντων τών γεννωμένων πρωτοτόκων άΟρόον ό θά

νατος γέγονεν, οί δέ Ίσραηλϊται τής άνωθεν όοπής

ά-ολαύοντες αβλαβείς διέμενον, δεικνύς καΐ διά τού

του τήν περ\ αυτούς εδνοιαν ό τών όλων θεός, άντ\

τής αναιρέσεως τών πρωτοτόκων εκείνων, τά πρω

τότοκα τών Ιουδαίων αϋτώ άνατιΟέναι λοιπόν προσ-

έταξεν. Εντεύθεν καΐ ή Λευΐ φυλή είς ίερουργίαν

άφωρίσΟη, κα\ έξ εκείνου ού μόνον τών ανθρώπων τά

πρωτότοκα άνετίθεντο τώ θεώ, άλλα κα'ι τών άλο

γων, κα'ι πάντων άπαξαπλώς. ΚαΙ πρόσταγμα ήν τό

κελεΰον υπέρ τε τών ανθρώπων, υπέρ τε τών ακα

θάρτων ζώων τήν τιμήν κατατιΟέναι. Άλλ' ει κιΛ

ύστερον αύτη ή νομοθεσία γέγονεν ή περ'ι τών πρω

τοτόκων, άλλ' όμως ήδη άνωθεν κα'ι έκ προοιμίων

έδόκουν πλέον τι Εχειν προτέρημα οί τήν νηδϋν τής

μητρός διανοίξαντες. Ταύτην ουν τήν τιμήν, ήν και

έκ φύσεως Εσχεν ό Ήσαϋ, μετήγαγε διά τήν οίκείαν

άκρασίαν έπ\ τόν άδελφόν. ΚαΙ ό μεν κα\ τό παρά

τής φύσεως αύτω δοθέν άπώλεσεν ό δέ κα\ όπερ ούκ

εΤχεν έκ φύσεοι; , αύτώ προσέλαβε. Κα\ επειδή άνω

θεν αύτω ταύτα ήν χεχρησμωδημένα •>, διά τούτο

χαΐ ή "Ρεβέκκα τήν προσηγορίαν αύτω έπιτιΟεϊσα ,

Ιακώβ αυτόν έκάλεσεν, όπερ πτερνισμός ερμηνεύε

ται, καΟάπίρ χα\ ό Ήσαΰ μετά τάς τού πατρός είς

αυτόν ευλογίας γεγενημένας άποδυρόμενος Ελιγ; ,

Αιχαίως έχ.ΙήΟη ϊί\ Ινομα αντοϋ Ίακύβ • έ.ττέρ-

πκε γάρ με ήίΐ} δεύτερον τοντο , τά τε αρωτο-

τόκιάμονεΙΛήρεικαΙ νϋν εΙΛηζε τΐ\νεϋΛογΙανμον.

Σκόπει πόση τών παλαιών ήν ή σύνεσις, μάλ

λον δέ πόση τοϋ θεού ή σοφία, ώς καΐ τάς γυναίκας

παρασκευάζειν μή απλώς μηδέ ώς Ετυχε τάς προσ

ηγορίας τοις τεχθείσιν έπιτιΟέναι, άλλ' έναποτίθεσΟαι

τη" τοϋ παιδιού προσηγορία τών μελλόντων Εσεσθαι

τήν προαναφώνησιν. Κα\ σπανίως εύρήσεις ομώνυ

μους τοις γεννησαμένοις τους τεχΟέντας καλουμέ

νους, ή τάχα που οϋδαμοϋ • άλλα καν ό πατήρ τήν

προσηγορίαν τώ παιδ\ μέλλη έπιτιθέναι , ξένην τινά

καΐ καινήν έπιτίθησιν, ώστε δι" αυτής προμηνϋσαί

τίνα τών μελλόντων ΕσεσΟαι • κα\ ή μήτηρ πάλιν

ομοίως. Οϋτια χΛ ό Λάμεχ τόν υίόν προσαγορ;ύο>ν ,

Νώε έκάλεσε , κα\ έπήγαγε λέγων, Οϊ<ιος διανα-

ααύσει ημάς. Ούτο> χα\ έκάστην προσηγορίαν δι-

ερευνώμενος μετά ακριβείας, εύρήσεις πάντως τι

αίνιττομένην , ού καΟάπερ νϋν ποιοΰσιν, απλώς και.

Ετυ/εν άπό τών γεννησαμένων σπουδάζοντες τάς

προσηγορίας όνομάζειν , άλλα πάς ό σκοπός αϋτοίς

ήν, ώστε διηνεκή ϋπόμνησιν έναποτιΟέναι διά τής

προσηγορίας τψ τεχΟέντι. "Αλλ' ίδωμεν λοιπόν μετά

τήν τών πρωτοτοκίων έναλλαγήν , τί πάλιν ήμΐν δι

ηγείται ό μακάριος Μωϋσής περ'ι τού πατρός τούτων,

κα\ όπως καΟάπερ έπϊ τού πατριάρχου, κα\ ουτο;

λιμού καταλαβόντος πολλής άςιοϋται τής άνωθεν

κηδεμονίας, |50Ι]διάτε τήν οίκείαν άρετήν, δάτε τήν

είς τόν πατριάρχην γεγ=νημένην έπαγγελίιν. Έγέ-

νκτο Λ^. φησ'ι, Λιμ/>ς ί.τί τής γής, χω/ίζ• τον

Λιμον τον χρύτερον , ος εχίνεη έν τψ χρόιψτοϋ

'λβραάμ. "Ινα μή νομίσης περ\ εκείνου τοϋ λιμού

αυτόν διαλέγεσΟαι. διά χ^Λ-ο έπήγαγε, Χωρίς τΰϋ

Λιμοϋ τνϋ πατριάρχου , άντ\ τοϋ,"Ετερος τοιούτος

νϋν κατέβαλε λιμός τήν γήν έπ\ τοΰ Ισαάκ οίος κα'ι

έπ'ι τοΰ -;ατρός αϋτοϋ. Κα\ ή τών αναγκαίων σπάνις

πάντας έν δορύβω μεγίστψ καθίστα , κα\ έκ τών οι

κείων μετανίιτασΟαι κατήπειγε, κα\ προς εκείνους

τους τόπους χωρεϊν, ένθα τών επιτηδείων τήν εύπορίαν

ήν εύρεϊν. "()θ:ν καΐ ό δίκαιο; ουτο; θεασάμενος τόν

1> Ιη ΐΓίΐ31Ι5 17185. /ί/ρ»;^μω5οττ,|ΐ.ενα.
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ΙψΪΊ,Έπορεύθη, φησ\, πρίς'Αβφέ.Ιεχ εϊςΓέραρα.

Ενταύθα γάρ και δ Αβραάμ μετά τήν άπδ τής Αι

γύπτου έπάνοδον πάλιν άπήλθεν. Είκδ; δέ υ.λ\ τούτον

διά τούτο εκεί άπεληλυθέναι, ώ; εκείθεν δρμήσαι βου-

λόμενον έπ'ι την Αίγυπτον κα\2τι τούτο έστιν, άκου

σον της Γραφής λεγούσης ■ "Ω^θη • γάρ αύτώ, φη

σίν, 6 θεός, χαϊ είχε• Μη χαταβχχς είς Αίγνπτογ.

Ού βούλομαί σε, φησί, την μαχράν έχείνην στείλασθαί

όοδν, άλλ' ενταύθα -μένειν. Άλλ' ουδέ άφίημί σε πεί-

ραν της στενοχώριας λαβείν, άλλα την ύπόσχεσιν την

πρδς τδν πατέρα σου ει; Εργον άξω, κα\ τά έκείνω

έπηγγελμένα εις σε έκβήσεται, καϊ σϋ των πρδς εκεί

νον υποσχέσεων τδ πέρας δέξη. Μϊι χατα€χ[ς είς

Αϊγνπτογ, χατοίκησοΥ δέ έν τ(( γη , η έάν σοι

ε!πω, χαϊ παροικεί έΥ τη γί( ταύτη.

β'. "Ινα μή νομίση δ δίκαιο; δτι βουλόμενο; αύτδν τής

στενοχώρια; τής άπδ τού λιμού πεϊραν λαβείν, τούτο

έπιτάττει, κα\ ού συγχωρεί είς την Αίγυπτον άπελ-

θείν, φησί ■ Μή αγωνία, μηδέ φρόντιζε, άλλ' ενταύθα

μένε • '£γώ γάρ εσομαι μετά σού. Τδν χορηγδν

απάντων των αγαθών έχων, μή φρόντιζε μηδενός.

Ίίγώ γάρ δ πάντων Δεσπότης εσομαι μετά σού • κα\

ού τούτο μόνον, άλλα Καϊ εϋΛογι\σω σε, άντ\ τού,

Έπίδοξόν σεποιήαω, καϊ την παρ' εμού σοι εύλογίαν

παρέξω. Τί άν εΐη τούτου μακαριώτερον τού δικαίου

τού τοσαύτην έπαγγελίαν παρά τού θεού δεξαμένου,

δτι "Εσομαι μετά σον, χιά ενΛογήσω σε; Τούτο

σε πάντων εύπορώτερον αποδείξει, τούτο σε έν πολλή

περιουσία είναι παρασκευάσει, τούτο σοι ή μεγίστη

δόξα, τούτο ή άφατο; περιφάνεια, τούτο ή ασφάλεια,

τούτο των αγαθών τδ κεφάλαιον, τδ έμέ είναι μετά

σού, κα\εύληγήσαί σε. Ηώ; δέ σε ευλογήσω; ΣοΙ χαϊ

τφ σπέρματί σου δώσω την γην ταύτην. Ός ξένος

χαϊ αλήτης νομίζεις έπιχωριάζειν τοις μέρεσι τού

τοις • ΐσΟι δτι σοΙ καϊ τω σπέρματί σου πάσα αύτη δο-

θήσεται ή γη. Και ίνα θαρ\4είν έχη;, μάνΟανε,δτι Ύίτ

δρχοΥ, ου ώμοσα \\6ραάμ τφ πατρί σου, τούτον έπ\

σο\ στήσω. "Ορασυγκατάβασινθεού. Οΰκ είπεν απλώς,

Τάς συνθήκας, άς έποιησάμην πρδς τδν πατέρα τδν σδν,

ούτετάς επαγγελίας,ά; ύπεσχόμην άλλάτί; ΤόνδρχοΥ

ου ώμΰσα. "Ορκω αύτδν έπιστωσάμην, φησ'ι, καϊ οφεί

λω ει; έργον άγαγεϊν χσΧ πληρώσαι τδν δρκον τδν έμόν.

Όρας θεού φιλανβρωπίαν ; Ού πρδς την οίκείαν

άξίαν δρών φΟέγγεται • αλλά πρδς την άσθένειαν

συγκαταβαίνων την ήμετέραν. [502] Επειδή γάρ οι

άνθρωποι ώ; έπ\ τ1) πλείστον εκείνα εις έργον άγειν

σπουδάζουσιν, ούχ άπερ άν άπλώ; ύπόσχωνταί τισιν,

άλλ' δσα άν μεθ' δρκου έπαγγέλλωνται • τδν αύτδν δή

τρόπον κα\ δ τών δλων θεδς πληροφορών τδν. δίκαιον,

δτι πάντως έηται τά παρ' αυτού λεγόμενα, φησίν

"Ισθι δτι τά παρ' εμού όμνυΟέντα είς έργον άχΟήναι

δει. Τί ουν, φησίν ; ό Θεδς ώμοσε ; και κατά τίνο; όμό-

σαι ήδύνατο; Όρΐ; δτι συγκαταβάσεως ην τδ είρη-

μένον • τήν γάρ βεβαίωσιν της υποσχέσεως δρκον έκά-

λεσε. ΚνΑ στήσω, φησ\, του δρχοι• μου , ό*• ώμοσα

ΆΙ'ραάμ τφ πατρί σου. Είτα διδάσκει αύτδν κα\ τίνα

έστ'ιν & ύπέσχετο, κα'ιπερ\ τίνων αύτψ διεβεβαιώσατο»

Καϊ πΛηΰυνώ τύ σπέρμα σου, ώς τους• αστέρας

τοϋ ουραγού. Τούτο γάρ κα\ τώ πατριάρχη έλεγεν,

δτιΤοσούτον έσται τδ σπέρμα σου, ώ; κα\ τοις άστροις

• 8βχ ιηϊ,ι. άκουσον τήν άφατον τοϋ θεοϋ φιλανβρωπίαν*

•όφΟτ). δανίΐ. άκουσον τήν άφατον τοϋ θεοϋ εΰσπλαγχνίαν.

Κι ΓβΙ. αχούσαν τής Γραφής λενοΰσης, ώφΟη.

καΐτή άμμψ παρισωθήναι. Καϊ δώσω, φηατιν, τφ

σπέρματί σου πάσαγ τηγ γηγ ταύτηγ, χαϊ έτεν-

Λογηθήσογται έΥ τω σχέρματί σον πάντα τά ΙΟτη

τής γης. Διά τούτο δέ τάς υπόσχεσης τάς είς έχεΐνον

γεγενημένας είς σέ πληρώσω, Άν0' ώτ ύ-τήκονσετ

^Αβραάμ ά πατι'ιρ σου τής έμης φωΥης, χαϊ έφύ-

Λαξε τά προστάγματα μου, χαϊ τά δικαιώματα

μου, χαϊ τά νόμιμα μου. "Ορα θεού σοφίαν, όπως

διεγείρε•, τού δικαίου τήν διάνοιαν, καϊ προθυμότερον

εργάζεται, κα\ παρασκευάζει μιμητήν τούτον τού οι

κείου πατρδς καταστήναι. Εί γάρ εκείνος, επειδή,

φησίν, ύπήκουσε τής έμής φωνής, ταύτη; ήξιώθη τής

υποσχέσεως, χα\ διά τήν έχείνου άρετήν είς σέ τδν

έξ αύτοϋ τεχθέντα ταύτα πληρούν μέλλω• ε! χα\ σΰ

αύτδς εκείνου ζηλωτής κατασταίης, κα\ τήν έχείνου

οοδν έλθοις, έννόησον, δση; απολαύσεις τής παρ' εμού

εύνοιας, κα\ πόσης προνοίας άξιωΟήση. Ό γάρ διά

τήν έτερου άρετήν μέλλων ευ πάσχειν, εί κα'ι αύτδς

ί^άριχο; γένοιτο, πολλώ πλείονος άξιωθήσεται κηδε

μονίας. Τ! δέ έστιν, ΆνΟ' ώ»• ύπήχοΐ'σε της έμής

5?ωί-ι/ς , χαϊ έρύΛαζε τά προστάγματα μου, χαϊ

τάς ΐΥτοΛάς μου , χαϊ τά δικαιώματα μην ; ΕΤπον

αύτώ • "ΕξεΛΟε έχ τί)ζ• γης σον χαϊ έκ της σνγ-

γενείας σου, χαϊ δενρο εις τηΥ γΓ\γ ηΎ &υ σοι

δείξω • χα\ κατέλειπε τά έν χερι\, και τά άδηλα

έδίωκε. Καϊ ούκ ένεδοίασεν, ουδέ ήμέλλησεν , άλλα

μετά πάσης προθυμίας τδ έπίταγμα πληρών ύπήκουσε

τής έμής φωνής. Πάλιν τά υπέρ τήν φύσιν αύτώ έπ-

ηγγειλάμην, καϊ μετά τδ τήν ήλικίαν απαγόρευσα•.,

καϊ μηκέτι μήτε αύτδν, μήτε τήν μητέρα τήν σήν

πρδς τεκνογονίαν Ιχειν τινά έπιτηδειότητα, άκούιυν

παρ' έμοϋ δτι τδ έξ αυτού σπέρμα εί; τοιούτον έκτα-

θήσεται, ώς πάσαν πληρώσαι τήν γήν, ουδέ τότε δι-

εταράχθη τδν λογισμδν, άλλ' έπίστευ σβ • δι' δ χαϊ δι

καιοσύνη αύτώ έλογίσΟη, δτι τή δυνάμει τ}1, έμή πι-

στεύσας, κα\ ταίς ύποσχέσεσι θα,όόήσας ταίς έμαϊς,

ανώτερος γέγονε τής ασθενείας τής ανθρωπινής. Κα\

μετά τδ σέ τεχΟήναι, τήςμητρδς τής σής δυσχεραινού-

σης πρδ; τδν Ισμαήλ τδν έκ τής παιδίσχης τεχθέντα,

κα\ βονλομένης αύτδν άπελάσαι τής οίχίας μετά τής

"Αγαρ, ώστε μηδέν κοινδν έχειν πρδς σέ, τού πατρι

άρχου διά τήν πατρικήν φιλοστοργίαν ήδη σχέσιν τινά

και πρδς εκείνον έχοντος, άκουσας παρ' εμού, ότι Τδ

δοκούν ποίει τή Σάρ^α, έπελάθετο τής φυσικής φιλο

στοργίας, κα'ι έξέβαλε τδν Ισμαήλ μετά τής παιδίσκης,

[305] καϊ παντα/οϋ ύπήκουσε τής έμή; φωνή;, χα\

έφύλαξε τά προστάγματα μου. Κα\ γάρ τδ τελευχαϊον

προσταχθε'ις ύπ' εμού είς Ουσίαν άνενεγκείν τδν έν

τφ γήρει αύτψ δοθέντα, τδν ούτω περιπόΟητον, ού

περιειργάσατο τδ πρόσταγμα, ού διεταράχΟη τδν λο

γισμδν, ουδέ άνεκοινώσατο τή μητρί τή σή. ού τοί;

παισ\ν, ού σο\ αύτώ τδ μέλλον ύπ' αυτού πραχθήσε-

σθαι κατάδηλον έποίησεν, άλλ' έ^ωμένψτφ λογισμώ

καϊ συντεταμένη τή προθυμία εί; έργον άγειν τδ έπί

ταγμα ή-είγετο τδ έμόν • δ•.δ τήν γνιόμην αυτού στε

φάνωσα;, τδ έργον έκώλυσα γενέσθαι. Έπε\ ούν διά.

πάντων πολ).ήν έπεδείξατο τήν ύπακοήν χα\ φυλαχή»

τών έμών προσταγμάτων, διά τούτο σέ, τδν έξ εκείνου-

τεχθέντα, τών υποσχέσεων τών είς αύτδν γεγενημέ-

νων ποιώ χληρονόμον.

γ". Μίμησαι τοίνυν εκείνου τήν ύ' ακοή•/, χα\ τοις παρ'

εμού λεγομένοις πίστευε, Γνα πολυπλασίονος τής αμοι

βής άξιωθής, υπέρ τε τής τοϋ πατρδς αρετή;, υπέρ
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)ΐι*1ιΐ5 ίΙΙε Γαιιιειη νΐιΙοΓΟΙ, /'γο/Ίϊ/μι «»ί, ΐηφίΐΙ, αά

ΜίπιιΊ,-ι-Ιι ίη ϋβτατα. Εο εηίπι ει ΛϋΓαΙιαιη ροβΐ Π'ΐΐ-

ίΐιιηι ίΐιυιιι βχ ./Εςνρίο νεηβΐΐΐ. Υεπδίηιίΐε αυΐβιη οι

Ιιιιηο ρΓορίοΓοη ΠΙυε αΙ>ϋ$$ε, ηηοιΐ ίηάε ίη Μ%γ\ ΐιιηι

εοηΙεηαβΓβ νεΙΙεί; 61 ιμιοιΐ Ιιοε ίΐα $!ΐ, .ίιιιΓι 8ιτ'ρΐ(ΐ

πιπί Ηίει-ηΙεπι ' : 2. \Ίιιιι ε$1 εηίπι α, ϊηφιίΐ, ϋιΐιι,

εί άίχίΙ : Νε άαϋοηάαι ίη Α£αΐ)ρΙνηι. ΝοΙο Ιο, ίη ριίΐ ,

Ιοιιςοιη ίΙΙαηι νί3ΐη ρΓοίΐοίϋοϊ, 8β(1 Ιιίο ιηαηβτβ νοίο.

Νειμιε ροΓπι'ιΙΐο ιιΙ αη£ΐΐ5ΐί3ΐη οχρ6ΓΪαη&, βειΐ ρτοιιιΐδ-

βίοηβιη ραΐή Ιυο Γ.αίιιιιι ίιηρίεΐιο, ει ιρι,τ ίΙΙί ρΓθιηί583

μιιιι, ίιι 16 ενεηίεηΐ : ει ΐιι ρι-οηιίδδίοηεδ, ψιχ ίΙΙΊ

Γαείχ δΐιιιΐ, τβ ΐρ$α 3εείρίε8. Νε άεκεηάα» ίη Αϋαΐ)-

ρΐιιηι : Ιιαΰίΐα αιιίαη ίη ΐεττα ηηωη ιίοί άίχα-ο, 3. εί

ρετεα,ήηυ» ε»ΐο ίη ίεττα Ιιαε.

2. ϋείπϋε υΐ ηε ροΐεΐ ]ιΐ51ιΐ8, Πειιηι Ιιοο ίηιρβΓβΓβ

ηικίδί νοίεηίειη ειιπι Γαπιίβ 3ηςιΐδ(ί.Ίηι βχρερϊπ, ει ηοιι

ροπηίΐΙίΓβ ει ιηιΐϋίΐιιιιι ίη /Ε£νρΙυιη, ίιιφιίΐ : Νε ϊίδ

ηιιχΐυβ, ηεηιιο ευι-βπι ηα1>ε, 56(1 Ιιίο. ηιβιιε : Εαο οιίηι

ετο ι,ίΊΐηι. ΙβΙΐυΓ ειιπι δίφρούΊοίοι-επι Ικιη.πιπί οηι-

ιιίυιιι Ιιαίιεακ, ηε δίβ δοΐΐίεϊΐιΐδ : ε^ο ειιϊηι Πυηιίηιΐδ

οιηηίιιηι ετο ΐεευπι : ιιεςυε ηοε δοΐιιιη, δεϋ Ει οεηε-

ύίεαηι ιε, Ιιοε εδί, μΐηηηδίιπι Ιε Γαείιιιιι, 61 υεπεάΊεϋο-

ιιειιι ηιεηπ) ρπΙκΊκι. Οιιίιΐ Ιιοε ]ιΐ5ΐο Ιιεαίίιικ, ςιιί

Ιηίειη ρΓοηιίδδίοιιεηι α ΰεο αεεερίΐ : Ετο Ιπηηι, ει

οειαάίεαΜ Ιεΐ ΙΙοε Ιε άεεΙαηοΊι οιηηίΐιιΐδ ΓεΙίείοι-βιη,

Ιιοε ιε βΓΠεειιΙειη ΐ'βυιΐδ οιηιιίΐιιΐδ ΓηείεΙ, Ιιχε ε5ΐ$υπιιιιβ

Βίοπα, Ιιχε 651 νοι-3 δεεαι ίΐηβ, Ιιοε ο$ΐ ειιΐιιιεη ει ε»-

ριιΐ Ιιοϋοπιιη, «|ΐιΐ:ι 6ξο Ιεειιηι διιιη. Ει οιηιάίοαηι Ιε.

^ι:οιιιο«1ο ηυΐεπι Ιβ οεηεάίεβηι ? Τίοί ει ιεηιίηί ΐαο

ιΐιώο Ιετταηχ Ηαηε. Τα νίιίειίδ ίιι Ιιοε τφοηε νοΓβηπ

ηικίδί ΙιοίρεΒ ει ν3$;υδ : βείβδ βιιίεηι ςιιοϋ ιϋιί ει βο

ιιιίιιί Ιιιο ϋαίιίΐιιι- Ιια•ε οηιηίδ Ιειτα. Ει ιιι ϋεηβ εοιιϋ-

(Ι.ιδ, ιΐίδεε πιε ]ιΐΓ3πιεηΐϋΐη ίΙΙιιιΙ, ίικμ1 ;ιΐΓα\ϊ ΑυπιΙιχ

ριιιιϊ ιιιο, Ιεειιηι δΐηΐιιιτο. Υίϋε ηυυιηοαΌ ΐεπηοππη

ηιιιιιι Ρειίδ ίιεπιπι βΐΐεηιρεΓβι ηοϊίπε ίιιΙίΓηιϊΐϊΐϊ. Νπη

«Ιΐχίΐ ίίιηρίκΊ18Γ, Ρ«εΐ3 ςηο; Γιεί ειιηι ρβίΓε Ιυο, ηε-

ςιιε ρι•οηιΐ5Μ<.ηε5 ο,ικιβ ρΓοηιίδί : βε(1 ηιιία* ΐ ίηταηιεη

Ιιιιη φιοά ;'«Γουί. ^ιι^ε^υΓ3ηιIι) ϊρδίιιη ε ιηΠηιηνί ]ιιγ3-

ιηειιΐιιιη, ει ΐεηεοΓ ιιι 0|ΐεΓ8 ρεΓΓιείαιη ηιιοιΐ ]ιιητί.

Λ'οπ ιρεαηΙ αιαιιι άψιίΐαϋιη Οίΐιι, κά ηοϋταιη ίη-

βηιιίίαιαη.—Υϊϋεβ ϋεί είειιιεηϋβηι ? ΝΌη ηιΙ ρπιριίβιη

ιΐίβΐιίΐίΐΐεπι Γεϋρΐείεηί Ιο«|ΐιίΐιΐΓ, 80(1 βϋ ηοδίΓ.ιιιι δεβε

3ΐιειιιροΓ3ΐΐ8 ίιιΓιπιΓιΙαίβπ). Ν;,ιη ΐ|αία ηοιιιίιιεβ Γει-ε

ίειιιρεΓ ίΙΙη ορεΓε ρεΓΠεει-ε είικίβηΐ, ηοιι ηιι»: δίιιιρϋ•

(ΪΙογ ρΓοιηΙδβΓυιι! ηΐϊοιιι, 8ε•Ι ηυ;ε ειιιιι ;υι•;ιηιειιΐο

ρΓοιιιϊβεΓυηΐ : ΝΪιηίΙί ιηοϋο εΐ ϋειι* ϊυϋο ρίειιβιη Ιί-

ιίειη Γβείειίδ, εη ςιιχ 3 !,ε ϋίεΐβ βυιιΐ οιιιηϊιιο ΓιιΙιιγβ

ε»8ε οΊεϊΐ : 5<:ί38 83 ςιι:ε η πιε ]ιΐΓ3ηιειιΐιι Ππικιΐη

βυιιΐ, ορεΓβ Ϊιιιρ1εηϋ3 ε«8ε. ϋιιίϋ φΐυι•? !ηηιιίε8 :

1)επβ ]υΓ.ινίιΤ οι ρερ αιιειη \ιιηη: ροΐοίΐ» Υίϋοβ Ιιοε

505ε :ΐ(1 ιιοϊΙγ:ιιιι πιΟπιιίΙ;ιΐοιιι 31(βιιιρεΐ'3ΐι1Ϊ5 8-8ε : Ιϊι-

ηι.ιΐίοηειιι ρΓοιιιΐ8<ίοηΪ5 νοοανϋ ]υΓ:ιηιοιιΐηιη. Ει ιΐα-

Ιαιιιη, Ιιιηιιίΐ, }ηταηι<ηΙ<(ΐη ηιαηη, α,ιιοά )ιιι<ιιιι )ητανί

Μ/ταΙια: ραΐτϊ ιιιο. ϋοϊπϋο- οΊ,οοΐ ευηι ηιι* μιιιι ίΙΙ.ι

1|(1ί0 ρΓΟΙΙΐϊϊίΐ, 01 ιΐο ιριϋ)||8 οι ίιΐΓ,ινίΐ 4. Ει ιμμ//ι>/ι-

αΊιυ κηιεη Ιαιιηι άενΐ ««//,,« (αΐί. π„0 β|μ„, 0, ,,,.

• ίοχ Μ*., πιΐίΐί ίηφιΜΙαη Λ ι Ιιπιη ηιϊκιΐηη. ι ■«'.<>«

«ί, οίε. ΜνιΙ., α,κΐί ί,φ/,ϋα, οεϊ ιηί χτϊοι άι,ιιιι 11ι«-εί.

«υ- Μ^υαίι 5αιηο6.

ιπ3ιόΙι3! ίη ρηηεϊρϊο άίεείιηΐ : Ταιιΐιιιη επι δβιιιεη

ΐυιιιη, ιιι ει 8ΐεΙ1ί5 ει »Γεηχ 3ΐ1η,(|ΐιε(ιΐΓ. /•."( άαίο, \•.<-

ι|ΐ!ΪΙ, ιεηιίηί Ιιιο Ιετταιη ίϋαηι, εΐ 6εηεάί€<•ηΙιιτ ίη ιειιιίιιβ

Ιιιο οιηηε» <ΐίίΐΐι•$ Ιεηα (6Ίίι. 22. 17). Γπιρίεηη ρι-ο-

ηιΊ88ίοιιο8 (|'κε ϋΐί Γηείχ μιιιι, ίη Ιε ίιηρίεϋο. 5. £<ι

φιοά αιιάίνίΙ ΑοταΙιαιη ραΐετ Ινη» ηιιαη ηιεαιη, εΙ ακίο•

(Ιϊΐίΐ ιηαηάηία ιηεα (α), ει }ΐαΙί[ίεαΙίοηα ηκ•αί, ει //■<//-

Ιίιηη ιιιιίι. ΥίιΙε 1)οί $3ρίεηΐίαιη, ηυοιηοιίο εΓΪςίΙ ηιοιι-

Ιγιιι ΐιΐδΐί, εΙ :ι!;κτΙοπί!1 ιτιΐιΐίι : ει ιιι ραΐτϊδ ίηιίΐηΐιΐΓ

ΓιαΙ, εΓΠείΐ. Νιιιη $ί ΜΙβ, ίηηιιίΐ, ιμπη η)εχ οΐχ'ιΐίνιΐ

νοεί, Ι3Π13 ροΙΙίείι.Ίΐίοηε η'ίςηιΐδ Ιι;ι1)ίΐιΐ5 ε$ΐ, ει εηιιι

ρηιρίεΓ ίΐΐίιΐι» νίπυΐβιη ίη ιε, ηιιί οχ εο ηίΐιΐϊ 08, βιιιιι

ίηιρίβΐυηΐϋ : 8ί ει ίρβε ίΐΐίυδ ϊιγ,ιΙιιιογ Γυοπί, ει εαϋπιι

(|ΐια ίΙΙε νί.ι ίιιεε«<8Γί8, εοςίΐα ηιι:ιιι1υιιι ;ιρι:ϋ ιιιε Ιιε-

ηενοΐεηΐίιιηι 1ι;ι1>ίΐυηΐ4 βίβ, εΙ ηιιαπίη ιιιοβ (υια ιε ϋί-

(;ιι:ιΙιιπιμ 8ίηι Νηιη 5Ϊ ειιί οί> 3ΐΐθΓίπ8 νΪΓΐιιίειη ϋοιιε

Γιιΐυπιιη βδΐ, κι ει ίρβε νίιΐιιΐε ρΓΧίΙίΐυβ Γιιειίι, ηιιιΐΐο

ιιι;ι]ογ8 ϋί^ηιΐδ ΙιαΙιβυίΙιΐΓ ευΓ». (}υίϋ βίΙοιιι ο$1 : Εο

φιυά οοεάίΰίΐ νοεί ηιεαι, ε! εηϋοάίνίΐ ηιαικΙαία ιιι,-α, εί

ρηεεερία τηεα, εΙ }αιΐίβεαΐίοηει ηιεαι ? Ιϋι (Ίιιπτι ει :

Εατεάετε άε Ιεττα ίνα εΙ άε εορηπίίηηε Ιιια, ι•ί ιίίιι' ίη

Ιεηαηι φιαηι ηιοηιίτανετο ι'ώί (ΙοίιΙ. 12. 1) : ΓοϋπιπΙφιβ

ΐΙΙα ηικε ίιι ιικιηιΐιιικ εηιηΐ, εΙ ίικει ι:ι ρεΓ58ΐ]ΐιιιΙιΐ5 ε*!.

ΕΙ ηοιι Πικίιιηΐκιι ηεηυε ευιιείαυαίυΓ : $ει! ειιιιι οιιιιιί

&13€ΓΪΙ:<16 ηιηηιΐβΐιιιιι ίηιρ1ε1):ιΙ , εΙ ιιϋειΓκΊιιιΙ νοεί

αιεχ'. Ιΐεπιηι ηυχ- δΐιρεΓ ιι.ίιιιι.ίιιι 5ΐιπΙ οι [.πιιΓιςί, εΙ

εΐίπι 3αιιι χΐ38 ειιιιι 3 βρε ι!ε]ϊοεΐ8ΐ, πε ιιεςυε ίρ&β

ιιεΐ|ΐΙβ ΠΙ318Γ Ιιι:ι ρΐΌΓΓο:ιιιιΙ;ι• ρι-οΐί ίιίοιιεϊ 0556ΠΙ, (ΊΙΙΙΙ

3ΐκϋΓ8ΐ3 πιε 8επιβη ο]ιΐϋ ίη ι.ιηΐιιηι ΓϋΓβ ρΓορη^πηιΙιιηι,

ιιΙ οιηπβηι ΐειταιη είβοί ίιηρίεΐυηιηι ; ιιεσυε Ιππε

3ηίπιο Ιιιγ1>:ιΙιι5 ΓιΓιΙ, 5οιΙ (.Τι'ιΐι.ϋι : ϊιΐοο εΙ ίη ]υ8ΐί-

Ιίαιιι ει Γοριιΐιιΐιιιιι 881 (ΙΰίιΙ. 15. ϋ) ; (|υΪ3 νίπυΐί ηιεχ

οι•θ(1ι:ιιιΙο, ει ίιι ρι-οηιίδβίοιιίΐιιΐδ ηιι•ίι> !>; οηι ΙιπΙκίκΙο ,

1ιιιπι:ιιι:ι ίηΓίΓΜίίΙιιΙε 8ΐιρεΓίθΓ ΓιιίΙ. Ει ριΐδΐιρι.Ίΐιι Ιιι ιιη-

Ιιι» 85, (ίιιιι ηιαίεΓ 1ιι:ι ϊΐκ'εοίικιτεί 1 ιιΐϋιΊί εχ 3ΙΗ'ΊΙ1:Ι

ιιαιο, εΙ νεΙΙεΙ ειιηι ιιυίςειε η (Ιοιηο ειιπι ΛςιΐΓ, ίΐ;ι πι

ιιϋιΊΙ ΐ'ΐιιηΐΓ.ιιιιε ίΙΙί ΐει-ιιιιι 05881, ΙίειΙ ίη ΪΙΙιιιη ρ:ι-

Ιι Ί.Ίκ Ιι.ι ριιΐοΐ'ΐια εΙ μι•ιιηΊη:ι ϋίίβεΐίοηε Ιιειιε ηΓΩοβΓβ-

ιιιγ : βυιΐίειίδ ιιιπιιίι 3 πιε, 5ΪΙιί Γιιοίειιϋυηι ε.ΐ5β ιριοιΙ

γίδιιηι 0!>5εΙ διιιηε, ουίίΐιιβ ικιΐιιι.ιΐί» ιΐιίεειίοιιί», (•.]<■« ιϊ

Ι5πΐ3ε1ειη ειιηι ηι είΙΙυ, ει βεηιρεΓ οΐιειίίνίΐ νοεί πιοχ,

3ε ευχίοϋίνί! ριαοερία ιηβιι. Ι)ειιίι|ΐκ: ειιιιι ρηνεορίδ-

μίιι εί, πι ηιίΐιί ίιι δ.ιεΓίΙίείιιηι οΙΤογγοΙ ΓιΙϊιιιιι ίιι 5ε-

ιιεείιιΐβ βίΐιί εοιιεεδδΐιηι, ει Ι;ιιιι οΊΙεειιιηι, ιιίΐιίΐ εαΗ$η-

Ιϋ5 881, ιιειριε ευποδίυβ (Ιε ρΓχεερίο ίιιηιιί&ίνίι, ιιειρκ;

Ιιιγ))31ιι8 831 ηιεηιε, ιιειριε εοιιιιηιιιιίοατίΐ ειιηι ηιαίιε

ιιια , ιιεΐ|υε ειιπι ριιβπ*, ιιειριε Ιεειιηι, ηιιίιΙ Γβεΐιι-

ι ιι- 88581 ; μίΙ ΓοΓίί πιειιΐε ει ϊ ■ ιιχ< ιϊ ι ί 3ΐ:κτίΐ:ιΙο ΓεβΙί-

π.ινίΐ, ιιι ηι.ιηιΙαΙιιπΓΐ ηιοιιιη ίιηρΙεΓΟί : μτοϊΐιϋο νοίυιι-

ΐιιίειη ο]υ5 εοηιη.ινί, οριΐδ ηυίειη ιιι |μιΤκ•ογοΙιιγ ιιοί

ίιΙηιΊίί. ΕβρΓΟρίΟΓ, (|υί.ι ίιι οηιιιίΐιΐϋ ιιια^ιιαιη κΙιιΗΙιίι

Ιίαηι ιΙεοΙβΓβνίΙ, εΙ ΓΠ.ιιιϋ.ιΙοηιηΓΐ ιιιεοιπιιι πι~Ιοι)ί:ιιιι,

Ιε εχ ■ 11ο ι,.ιΐιιιιι ρΐΌΐιιίδδίοηιιηι, (|ΐιχ> ίΙΙί Ι.ιι ι γ μιιιι,

Ιιεπ'ΐΙοηι Γ.κ-ίο.

3. Ιιηί(3Γβ ίι<ίΐιΐΓ ίΙΙίυδ υΙκ'ΐΙίειιΓιαιη , ει ίΐ8 ιρι.ι• 3

ιιιο (Ιιι ιι δΐιιιΐ ιτειίε , ιιι ηιιιΐΐο ρΙιιΓίοηδ Γβιηιιικτ3ΓΪ

(ΐι^ιιιιί ηαηε.ίΓε, εΐ ρΓΟ ριιΐιίί Ιυί νίΠϋΙε, εΙ ρΓο Μια

{α) ΙΙίΙι!. ιΐιΐιΐϋΐιΐ , ίΐ μπίχερία ηιεα ( χβΐ τάς ίντο)ϊς

μου), (]••0(1 ίΐίΓΓί 3).ΊΙ05ΓίΙ 8. ΟίΓΓίϋίΙΐ'ΐηϋ».
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ουεάίεηΐί3 : εΐ ιιβ ιΙ«-γιίιι1:\8 ϊιι ΛΕβ)'ρΐυηι , ίε<1 Ιιίε

ηιηηε. νϊιΐίδΐί Οι:ϊ ιιιίδεπεοι•άί:ιπι, ουοιτιοϋο ρβΓ πιβη-

ιίοηοιη νη-ΐυΐίδ ρβΐπβ 1ιιι]ιι$ ηιβηΐεπι Γοΐιοπνίι ? 6.

ΙΙιώ'ΗαήΙ ααΐεηι Ιιααε Ίη (ϊγπιιί». ΥϊιΙο πυοπιοάΌ Γεπιιε

ίη εβαεπι ρβΓΪοιιΙα ίηείοΊι ίΙΙε, ϊη ηηηε βΐ ριιΐιτ ε]ιΐδ.

Νηπι ευπι ιΙοιηίείΓιιιιη ΙιηοβΓβΙ ίη 0εΓ3Πδ , 7. Κοααυβ-

η•ηί , ίηπυίΐ , ητΐ Ιοεϊ «7/ίκ* άε ΙΙεΰεεεα ηχοτε φα , εΐ

άίχϊΙ, 8ογοτ ιιιβίΐ βίί ; ΐΐπιυϊΐ εηίηι ηβ ΓοΓίβ οερίάοΓβιιΙ

βηηι , νίεΓι ριιΐοΐιπίυάίηβ υχοπδ : Νε (οτΐε οεάάαηΐ

ειιιη , ίηφιίΐ , νπ\ Ιοεϊ ρτορίετ Κώεεεαηι , απια ριιίεΐιγα

^άε εταΐ. 8. Ριιίί αιιίβιη ϊΙΙϊε Ιοηαο ΐεηιροτε. ΑΜηιβΙεελ

ήΒίίκι ειιηχ ρτοιρϊεετεί ρετ (εηείΐτατη , νϊάϊΐ Ι$ααε /«-

Ηεηΐεηι ειιιη Εεύεεεα χιχοτε ινα, 9. εί νοεανΐΐ ειιηι , εί

</<".ι ίί εί : Ρτο[εεΐο αχοτ Ιηα μ», ίκι• ίίιχίβ/* , 5ογογ Λίβα

«5« ? Ροδίηυηπι οχ οοη]οεΐυπδ (ΙβρΓβηεηδηδ 681 ]αδΐιΐδ,

ικιιι υ!ΐΓ.ι ηοβαΐ : δεά" ΓαίεΙηΓ, βϊ εβιΐδβιη πιβτιίΓβδίβ

βΙΓβιΊ, ςιιαΓβ 80ΓΟΓ6Π1 νοοηιιιΐίίπι εοηδυεπί. Ωίχΐι εηίιη,

ίηφι'ιΐ, Νε (οτΐε ηιοήατ ρτορίετ ΐριατη : πιΟΓίϊβ ΙϊιηοΓ

ιηβ Ιιοε 3§0Γε €06§ΊΙ. ΓοΓίβ βαΐεπι οαΌεΐυδ επιΐ , ρα-

ΐΓβιιι ςυοφιο Ιαΐβπι Γαουΐαηι εοηιηιβηΐϋηι βίο δαίηΐί

βιι;ι• οοηδυΐυίδδο ; ευ]ιι$ νκιιιι 61 ΐρδβ βεςιιυΐϋδ 631. δβ(1

Γβχ 3(11ιιιε ιηοιηοΓ βοπιιη ςυχ ΙβηιροΓβ ρ.ιΐπ3ΓεΙ>χ

Γ.ΐρΙ.1 83ΓΓ3 ρ»δδθδ ΓιιεπιΙ , κίπιϊιιι θΙ> 0:151 ί^^» Ι Ίί> II (' πι

υΐίιη ίιηηιί$83Γη 86 Γβιιηι εοηδίίΐυβηδ (α), ά"ίχίΐ ίΐΐί : 10.

ε«Γ Ιιοε [εείιΐί .» /Όγηπι αν[νΐΐ ηκϊη εοηαώιιετίΐ ηη'ι»-

ρίαηι ί/ί αεηετε ηιβο ειιηι νχοτβ Ιηα, εί Ίηάιιχϊκε* ιιιρετ

«ο» ϊαηοταηΐΐαιη ? Π;ιηε Γηιιϋ'βηι, ϊιιηυΐΐ, βι οϋηι ειι^ΐϊ-

ιιιιίιπιικ α ρηίΓΟ (ιιο , 61 ηυηε ηϊ&ϊ ίη (ειηροΓβ ρΓοκρβ-

χίδδεηιυβ, ο.κΙιίιι Ιηΐυπ βπιηιυδ, /•.'( ϊηάυχΪΜΟ ινρετ

ηοί 'ψιοταηΐ'ιαηχ. Εΐεπϊιη ει ΐαηε ρεΓ ϊκηοΓ3ηΐΐ3ΐη ρεο

•':ιΐιιΐ'ί εηηιυβ, ••( ηιιιιε ηυοηιιβ ρΓορΙβΓ ΐ^ηοπηίϊβιτι

ίοπηι; ίη ιηυ»Λ Γϋίβ.-,οδ, ιιι Γη ρβεεβίυιη ίηεϊιίεΐ'ειιιιΐδ.

II. ΡτιτεερΊΐ ααίειη ΜιιιικΊιχίι ρορνΛο »ηο,άκεηι:Οηι-

11/5 ι/κι ΙεΙίαειΊΙ Ηοηύηηη Αυηι- εΐ ηχοηη ε}η», τηοτϋ$

τειι* Γπ'ί.νίιΙϋ Οβί ρΓονίϋβηΐίαιη, νίιΐβ ίηείΓ.ιΙιίΙοιη ε»-

Γϊπι. Νϊΐη ςυί ιΐίχοΐ'31 βϊ : Νε άειεεηάαι χη Μφ]ρΙαχη,

ει ΙιαΙιίΙα ϊιι ίπτη ϊιία, ει ετο Ιιτιιιη : ίΙΙβ 6Γ31 ιριί Ιιχ•β

οιηιιίιι ϋίβροιίδαίιηΐ, ει ]ιι~ΐυιιι ίη (αιιΐβ εοηβιΗυεο»

βεουη 3ΐε. ΟοιίδϊιΙεΓβ ειιίιη ι•ο<*βη> ργοοιιπιιιιιίιι ιιι

ίιηρβνϊϋε ιοί α%Λΐ, Ιίυιτιιιιβ δίΐ 30 οηιιιί ι;ιιγ.ι. ΜοτΙβιη,

ίηςιιίΙ, ίιιιοπιιίηηΐυδ εδ( οιηιιίΐιιΐδ αυίειιιηςιιβ Ιεΐί^β-

ηηΐ ;πιΐ βιιιη, ηυΐ υχοΓειη ε]ιΐδ. Ουϊα βηίιη Ιιίε 6Γ31

ΐίηιοΓ, ιηηΐΊίδ δοίϋεβι, ςυϊ ευηουδδβΓβΐ 6]αδ ιικίιιοιιι,

ρΓ0ρ!6Γ63 61 ΪΙΙϋΠΙ ηΐίΓοπί 0Ι1Ι3νίΙ ΙΙΐίδ'ΤΪΟΟΓδ Οοιιιϊ—

ηυδ, ιιι μοδΐΐ'3 οιιιιιίιιο δβευΓβ ηρβι-βι. Ει νίϋβ τεπι

ιιπΓαηι βι δΐιιρβηύβηι, (ΐαοιηοιίο δοΐβΓδ ευηι δίι βι 83-

ρίβιΐδ , οιηηία δεεηιιϋυιιι δΐιηιη νοίυηΐβίεηι νβη»ι , βι

ίη ϊιινϋϋ νίαιη ΊιιτεηΪ3ΐ , ρβΓ Ϊ1Ι3 ϊρδ3 ηιι.τ; πκιχϊιιιβ

;«]νοι •δβ νϊιΙοιιΐιΐΓ, ίΐιίικϊ Μ'ΐνοπιιιι δυοπιπι εοηδυΐεηδ.

ΗΊηο εηΐηι 6δΓ, ςιιοϋ Γβχ ΐΐΐβ ιβηίβηι Ιιοΐιοιιΐ οο-

γ.ιμι ]ιΐ8ΐΊ, ςιΐ3δί ρΓΧ(Ιίθ3ηδ ειιιη οπιιιίοιίδ οίνΊΐιιΓίδ ίΐι.ϋ

ίηεοΐίδ, βϊ ι1εεΐ3Γ3ηδ ςαβη» βΙοΓίοβυδ δίι, εΐ δυιηηιο

(θ)αΐΠ1 νΜεΙίεβΙ ρΓΟ^.ΙβΓ Γ3ρΐ3Π) $3ΙΤ3ΙΤ1 ΙΙ10ΓΟ| ΐΐυδβΐ α-

•Ιί^ϋΊιΐδ ΓιιίϋιΊ ΑΙάιποΙαΊι. ιιΐιί <ΌΠΐ|>οπΙ ιιοΐΐϋα'αηι, <]ΐΐ3ΐη

ΝΟΙΌΠΊΙΙ δ1Ι3Ι11 (1ίΧ6Γ31 18330, ίΐΐίΐΐϊ 685<3 υΧΟΓΘΙΙΙ, νβΠΐυδ

ιιβ 3 αιιορίαπ) βχ δαίχΐίϋδ ι :ι οοη]υ^ί αΙιπιιτοίιΐΓ , 61 ]3η\

οϋιη ίιιιηιίδδχ ίη δίπιίΐί εαδϋ ραβηχ ηιβπιοΓ , »« ςυ3δί

Γβιιηι Βχίδΐίιιιιιΐ5, νβτΐ» φΐχ 50(|υϋηιυΓ ιτεπιοηδ ρίβηβ | το-

ιϋίι.

Ιιπηοπ; ϋί£ηυ$, ηιιεπι 61 ιιι:ιχϊπιί Γαοίβ1)3(. 5Ίε 61 Ν;ΐ

ϋυεΙιοϋοηοδΟΓ ροδίςυβι» ρυεΓΟδ ϋΐοδ ΐΓΟδ ίη Γυπη

€<Ίΐι ϊιι]εεβΓ.ιι ( Οιιιι. 5. 93), εΐ Γοίρδί εοπιρΓοΙκινοπι

ειιριίνοΓυηι .ιιΐιιίοδοεηΐυηι νΪΓΐυΐεηι , Ιυηο ρΓ*(1ίο;ΐΓε

<!0$ εοΒρί) , βι υοϊηηϋ Ιίη^ιιη 8υ3 Γβοίΐ ΊΗαδίΓβδ. Πχε

ειιίιη ροιίδδίηιιιηι πιηςικι [)ι•ί νίηιΐδ <•δ! , ηιιηικίο ί.κ ίι

πι ρβΓ ίιιίπιίιοδ οι.ΊβΙίΓοηΐυΓ βεινί Ιΐΐ'ί. Ει φπ ευηι

Γιιγογο 3π•εηιΙί ίιΐδδίτηΐ Γοπιηεβηι ίΙΙβιη , <(ΐιοηί:ιιιι νί-

ά'Λ ριτ δΐιρεπηιιιι ηπχίΐίιιηι ριιβΓοηιιη νίπυΐεηι ίςυίδ

ηεΐίοηοηι νϊιιι-ιτε , ινροπίο ηιυΐ3(υδ οΐιιηιανίι ιΐίοβηδ :

5«Γ»ί Οίί εκεΐιϊ. Μάβ, ηοη δοΐοηι ΐΙΙοδ εχεεΙδΟδ ρΓ.-ε-

(1ΐε.ιΙ, δεά ει Ποιιιίηιιιη ιιιιίνοΓδηπιιιι : ββπιι βηίηι, ϊη-

ςιιίΐ, /)«' εχεείίϊ, ερτεάϊηώιΐ. Ουϊά Πιείυιη εδί ? ηοηιιβ

Ιη 608 Ιοτηιβηΐο ΐΓ.-κΙιιΙίδΐί ? ηοηηβ Ιυ ίη Ιηηΐυιη Γ«•γ-

ιι.'κίίιι αοεεικΠ ρπεεερίδΐί ? ΡΓοΓεείο, ίιιςυίΐ, βειΐ ηαηο

νί()«ο Γβδ :κ1ιιιίΓ3ΐ>ί1βδ εΐ ηονηδ. ΕΙεηιεηΐυηΊ εηίηι Ιιοε

δΐΜ• ορβΓ3ΐ!οηίδ οΐιΐίΐιιηι, ςπ3δί νϊηειιΐίδ ηιιίΐιυδιίηιη

Ιίμηΐιιιη, Ι:ιιιΐ:ιιιι εχΐιίυυίΐ οΙκΜίίοηιίιιιη, ιιι ηεηπε εοη-

ΐίιΐββΓεΙ ίΙΙοηιιιι ε.ιρίΙΙοδ. υηάβ νϊΛβΓβ ροδδυηιηδ Ί 1

ίιείιιιη $ηρΓ3 Ιιΐιιικιη.ιηι ιιιιΙιιγπιπ 6δ86 , 61 ίηεΟβοίΙοηι

ηυηηκΓβηι 3ε (Ιινΐιιηηι νίιη Ιιχο ηροΓητί , ΙβηΟηιηυα

ριιοΓΟΓυηι ηαϋΟΓβ ριονίιίειιΐϊ.ιιη. Υίιΐί^ιί ϋεϊ ηιϊδβπ-

ε0Γ(ΙΪ3ΐη , ςυοηιοιίο ιιιιιιΐιρκιιιι (ΙοπΊϊηιρίρηδ δεη'Οδ

δΐιοδ , ρβπηίΐΐίι ίη Γυι-η.ιεεηι ίη]ίοϊ ; δεύ τοδ νοΙεπδ

εΐ3ΓΪ!ΐΓΡ8 ΓβεβΓβ, βϊ δυηηι νϊπυίβηι (ΙοηιοιίδίΓ.ιιο, Ιιβγ-

Ιι.πί (ΙεπιυΙδϊι αηΐηιιιιη εΐ Ιηηίαηι ιοΙΟΓηηΐίηηι οδίεη 1ϊΐ?

Νι'ίριο εηίηι ΐ;ιιη ίκΐιιιίΐίΐΐπίο ογλι , δι 3 ρηπείρΐο ρΓΟ-

ηίύιιίϋδεί εοδ ίη εβιηίηυιη ί^ίεί : δίεηιί ηυηε ηϋηι'ι-

ΓαΙιίΓιυδ ει Γ.ιηιΐδ Πκΐιπιι 681 , ειιπι ίη ηιεοΊο ί^ιιίδ εχ-

βίδίεηΐεβ , ηϊΙιίΙ ίιίδυανε ραΐί ρεπηίιιΐι. Νηηι φΐ3ΐκ1ο

νιιΐι, εΐίηηι εοδ ςιιί ίη ηιοιϋίί δΐιιιΐ ρεπευΐίδ βι ροειιίδ,

ροΐεηΙίοΓεδ ΓαοίΙ : βϊ 608 ςυί ραΐΐαιιΐυτ , ϋδ φι'ι ΪΙΙοδ

ηΙΙΙί^πιιΐ βυρβΓίθΓ6δ Γοϋϋίι. Ηοε ε( ίη βροδίοΐίδ Γαείυηι

681. Ν;ιπι ςυί εοδ υΓ^603ηΙ 61 αάΊΙιιοεΙιηηΐ ίη ιηοϋϊιιπτι,

ΡΙ Ι|11.1.,ί (1(•Ι11ΪΙ)ι1δ 3άν6ΓδΙΙ8 60$ ίΓ6ΐηεΙ)3ΙιΙ , ΪΙΙΙΟΓ $0

όΊι-εΙιαιιΐ : 0«ίά [αιϊειηιΐί νίη* ϊϋϊι (Αεί. 4. 16 )? ϊιι

ιηβηίουδ ίΙ1ο$ 1ι:ι)>εθ3ηΐ, 61 ϋιιΙ>ϊ(ηΙ»:ιηΐ δοοιιιη, ηηί(Ι (Ιο

ε!$ ΓβεβΓβηΙ. Τιιιιΐη, Ιηιηςιιο ν;ι1ϊϋη Γ6$ 681 νίπιΐδ, Ι3ΐη-

ηιιε ίιιιυεοΊΙΙίδ αιιΐίιΐϊ , πι ί1Ι.ι ηυ'κίεηι , Ηεβΐ ραϋαίιιτ,

νίηεαΐ, Ιια'ο νβΓΟ ει δί <|ΐιί(1 3§ηΐ, ηίηίΐ 3ΐίιι<1 ρτοΓιοίαΐ,

<ρι:ιιη ί|ΐιικ] δυ.ιιη ρηιϋιιΐ ίιιΟπηίΙβίεηι.

ΜοταΚχ εχΗοτίαΐϊο. — \ά βείβηΐβδ, ιΐϋεείί, ηιβςηβηι

νΪΓΐυΐίδ Ιι:ι1ιι•3ΐηιΐδ ηΐίοηεηι, ει τίιία ίυς'οηιυδ : ιι.ί

εηΐιη ει δυρεποηι ^Γαΐϊπιη ηοΜ$ εηηείΐίβϋίηιυδ , ει

ΓιιΙιίΓα οοιΐδΡ(]ΐιειιιιΐΓ Ιιοιιβ : ηιιη• ηούίδ οιιιηΊΙηΐί βνβ-

ηϊίΐιιΐ, ρπιΐία ει ηΜδοποοπΙίη Οοιιιϊηϊ ηο$Ιτί Ιβ$υ Οιγϊ-

δΐΊ, ευί δίι, ευηι Ρβΐιο ει δρίηΐυ δ.ιηειο, %\οτα, ίιη-

ροΓίυιη, Ιιοιιογ, ηαηε ει δεηιρεΓ, 61 ίη δΐευΐ3 δοκυίο-

πιπί. Ληαεη.

ΗΟΜΙΕΙΛ ΕΗ.

8ΐΗΐιιιαιίΐ ακίιΉΐ Ι$ααε ίη Ιεττα ϊΙΙιι, εΐ ϊηνεηϊΐ εεηΐιιρίι-

εαηι Ηονάεχιηχ νι αηηο ΐΙΙο (ϋεη. 26'. 12).

1. ββΠφιίαδ ηβη (Ιίείοππη ορβηβ ρΓοίίηηι ε$ΐ Ικκίΐβ

Γι'ΐ1ΐ1θΓ6 ΥΡίΙΓ.Τ 01ΙΓίΐ3ΐί , 01 ΓΡρΟΙίΟ δ6ΓΠ10Ιΐίδ δΡΠιί

ίΐεπιιη νίιίβΓβ ηικιηΐΛΐιι ]υδ1υδ Ιδβαο δΐιροπιιιπι ρΓΟνί-

ιίειιΐίηηι δίι 3$8βο,υυΐυ8. Ναιιι φΐί βί ρι•ο1ιί1>ιιοΓηΐ άΐ-

δτεηδβηι ίη .Έ^'/ριυπι, ει άίχεηΐ : Ιΐβϋΐα ϊη ιεττα ηιν,
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« της οικείας υπακοής, και μήκαταβης εις ΑΓγυπτον,

άλλ' ένταΰθα μένε. Είδες θεού φιλανθρωπίαν, δπως

διά τής μνήμης της αρετής τοΰ πατρίς τούτου τον

λογισμδν ένεύρωσε ; Κατφκησε δέ, φησ'ιν, Ίσαάχ

έν Γεράροις. "Ορα τοϊς αύτοίς κα\ τούτον περιπί

πτοντα σχεδόν, οίς 6 πατήρ περιέπεσεν. Επειδή γάρ

τήν κατοίκηαιν έποιήσατο ένΓεράροις, Έπηρώτησαν,

φησ\ν, οΐ άνδρες τοΰ τόπου περί τής "Ρεβέκκας

της γυναικός αΰτοΰ, καΐ εΐπεν, ΆδεΛρή μου εστίν•

έφοβήθη γάρ μήποτε άποκτείνωσιν αύτδν, ήττώμενοι

τοΰ κάλλου; τής γυναικός. Μήποτε γάρ, φησίν, άπο

κτείνωσιν αυτόν οΐ άνδρες τοΰ τόπου περί "Ρε

βέκκας, δτι ωραία τή δψει ην. Έγένετο δέ ποΛυ-

χρόνιος έχεΐ. Παρακϋψας δέ ΆβιμέΛεχ είδε τον

Ισαάκ παίζοντα μετά "Ρεβέκκας της γυναικός αυ

τόν, καΐ έκάλεσεν αυτόν, καΐ είπεν αίιτφ ' *Αρά

γε γυνή σου εστίν ; ΤΙ δτι εϊπες, ΆδεΛρή μου

εστίν ; Επειδή εκ των τεκμηρίων έφωράθη ό δίκαιος,

ούκέτι λοιπόν αρνείται, άλλ' ομολογεί, κα\ τήν α'ιτίαν

φανεράν χαθίστησι, δι' ήν άδελφήν καλέσαι κατεδέ-

^χτο. Είπε γάρ, φησ\, Μήποτε αποθάνω δι αυτήν

ό τοΰ θανάτου φόβος εις τούτο με έλθεΐν κατηνάγκα-

σεν. "Ισως δέ μεμαθηκώς ήν, ότι και ό πατήρ τούτο

το δράμα χατασκευάσας διέαωσεν έαυτδν, κα\ διά

τούτο κα\ αύτδς ταϋτην ήλθε τήν όδόν. Άλλ' ό βασι

λεύς ίναυλον Εχων τήν μνήμην ών πέπονθεν έπ\ τού

πατριάρχου τήν Σάίόαν άφελόμενος, παραχρήμα ΰπδ

τής άνωθεν έπιτιμήσεως έαυτδν ύπεύθυνον καταστή-

σας, φησ'ι πρδς αυτόν ■ Τι τούτο έχοίησας ; Μικροϋ

έκοιμήθη τις τοΰ γένους μου μετά τής γυναικός

σου, καΐ έπήγα]•ες ύ\ν έφ' ημάς δγνοιαν. Ταύτην,

φησ\, τήν άπάτην κα\ ήδη ύπέστημεν ύπδ τού πατρδς

τοΰ σοΰ , κα\ νΰν εϊ μή ταχέως συνείδομεν, τά αυτά

άν έμέλλομεν ύπομ.ένειν, ΚαΙ έπήγαγες &ν έρ' ημάς

άγνοιαν. Κα\ γάρ χα'ι τότε δι' άγνοιαν άμαρτάνειν

έμέλλομεν, κα'ι νΰν ύπδ τής αγνοίας μικρού δείν ημάς

1 504] αμαρτία περιπεσεΐν παρεσκεύασας. Συνέταξε

δέ, φησ'ιν, ΆβιμέΛεχ τψ Λαφ αΰτοΰ Λέγων• Πάς ό

άπτύμενος τοΰ ανθρώπου τούτου, ή τής γυναικός

αυτού, θανάτου ένοχος έσται. "Ορα θεού πρόνοιαν,

ορα κηδεμονίαν άφατον. Ό γάρ ειπών αύτώ • Μή

χαταβής είς Αΐγυπτον,καΙ κατοικεί έντή γή ταύ

τη, καϊ ίσομαι μετά σοΰ • ούτος ήν ό ταύτα πάντα

οίκονομών, καϊ τδν δίκαιον έν τοσαύτη άσφαλεία καθ

ιστά;. Σκόπει γάρ τδν βασιλέα Ιργον τούτο ποιου μενον,

ώστε έν αδεία διάγειν αύτδν, κα\ πάσης άπηλλάχθαι

φροντίδος. θάνατον γάρ, φησ\ν, ήπείλησεν άπασιν, εΓ

τις άψαιτο αυτού, ή τής γυναικδς αυτού. Επειδή γάρ

ούτος ήν ό φόβος, δ τού θανάτου λέγω, κατασείων τού

δικαίου τήν διάνοιαν, διά τούτο χαί τούτον έκβληθήναι

πεποίηκεν ό φιλάνθρωπος Δεσπότης, κα\ έν πάσΐ)

άσφαλεία αύτδν λοιπδν διάγειν. Κα\ίρα τδθαυμαστδν

καϊ παράδοξου, πώςεύμήχανος ών και σοφδς κα\ πάντα

κατά τδ βούλημα τδ οϊκεϊον μετασκευάζων, καϊ έν

άπόροις πόρον εύρίσκων, διά των εναντίων αυτών κα\

πολεμίων είναι νομίζεσθαι, διά τούτων τήν ασφάλειαν

τοις ιδίοις θεράπουσι γενέσθαι προξενεί. Πόθεν γάρ,

είπε μοι, δ βασιλεύς ούτος τοσαύτην τού δικαίου ποιεί

ται τήν πρόνοιαν, μονονουχ\ άνακηρύττων αύτδν άπασι

τοίς τήν πόλιν οίκου σι, κα\ περιφανή δεικνύς καϊ περι-

οπούδαστον αύτφ ; Ούτω κα\ ό Ναβουχοδονόσορ μετά

τδ βαλεΐν είς τήνκάμινον τους παϊδας τους τρεις, καϊ

διά των πραγμάτων μαθεϊν των νέων των αιχμαλώ

των τήν άρετήν, τότε άνακηρύττειν αυτούς ήρξατο,

κα\ πανταχού διά τής οίχείας γλώττης περιφανείς

χαθιστάν. Τοΰτο γάρ έστι μάλιστα τής περιουσίας τής

τού θεού δυνάμεως, όταν διά των έχθρων άναχηρΰτ-

τεσθαι τους αυτού δούλους παρασκευάζη. Καϊ ό μετά

θυμού τήν κάμινον έκείνην έξαφθήναι ποιήσας, επειδή

ε'.δεν, δτι διά τήν άνωθεν συμμαχίαν, καϊ τής τοΰ

πυρδς ενεργείας περιεγένετο ή τών παίδων αρετή,

άθρόον μεταβαλλόμενος έκραύγασε λέγων • ΟΙ δούΛοι

τού θεού τοΰ ύψιστου. "Ορα μή μόνον αυτούς άνα-

κηρϋττοντα,άλλά καΐτδν Δεσπότην τών όλων ΟΙ δού

Λοι γάρ τού θεού, φησί, τού ύψιστου, έξέΛθετε. Τί

γέγονεν ; ού συ τί) τιμωρία παρέδωκας ; ού σύ έπ\

τοσούτον έχκαυθήναι τήν κάμινον προσέταξας; Να\,

φησίν • άλλα νύν δρώ ξένα κα\ παράδοξα πράγματα.

Τδ γάρ στοιχεϊον τούτο τής οί/.είας ενεργείας έπιλα-

θόμενον, ώσπερ δεσμοίς τισι πεδηθέν, τοσαύτην έπ-

εδείςατοτήν ύπακοήν, ώ; μηδέ τών τριχών έφάψασθαι

αυτών. "Οθεν Ιστι συνιδεΐν, ότι υπέρ άνθρωπίνην φύ-

σιν έστ\ τδ γεγονδς, κα\ απόρθητο; τις καϊ θεία δύνα-

μίς έστιν ή ταύτα εργαζομένη, κα'ι τών παίδων τού

των τοσαύτην ποιούμενη τήν πρόνοιαν. Είδες θεοΰ

φιλανθρωπίαν, όπωςούκ έγκαταλιμπάνων τους ίδιους

θεράποντας συνεχώρησεν είς τήν κάμινον είσενεχθή-

ναι, άλλα κα'ι αυτούς βουλόμενος λαμπρότερους έργά-

σασθαι, κα\ τήν οίκείαν δύναμιν ένδεικνύμενος, κα\

τού βαρβάρου κατεμάλαξε τήν διάνοιαν, κα\ τήν τοσ

αύτην μακροθυμίαν έπεδείξατο; Ουδέ γάρ ούτω θαυ-

μαστδν ήν, ει παρά τήν αρχήν έκώλυσεν αυτούς είς

τήν κάμινον έμβληθήναι, ώς νΰν θαυμαστότερον γέ-

γονε, χα\πολύ τδ παράδοξον, δτι καϊ έν μέοΊυ τψ πυρ\

τυγχάνοντας ουδέν αηδές παθεϊν συνεχώρησεν. "Οταν

γάρ αύτδς βούληται, κα\ τους έν μέσοις δεινοϊς [505]

γεγενημένους ανωτέρου; καθίστησι, χαί τους πάσχον

τας τών ποιούντων δυνατωτέρους απεργάζεται. Τούτο

κα\ επί τών αποστόλων έγένετο. ΟΙ έχοντες γάρ αυ

τούς άπειλημμένους έν τω μέσω, χα\ μονονουχ\ τους

οδόντας θήγοντες κατ' αυτών, πρδς αλλήλους έλεγον

Τί ποιήσομεν τοις άνΟ] ώποις τούτοις ; υποχείριους

αυτούς έχοντες, έν απορία καθειστήκεισαν. Τοσούτον .

έστιν ή αρετή ίσχυρδν, κα\ ούτως ή χαχία ασθενές, ώς

έκείνην μέν χα\ έν τω πάσχειν περιγίνεσθαι, ταύτην δέ

κα\ έν τώ ποιεΐντήνοίκείαν άσθένειαν έπιδείκνυσθαι.

"Οπερ είδότες , αγαπητοί , πολύν τής αρετής

ποιώμεθα λόγον, κα'ι φεϋγωμεν τήν κακίαν. Ούτω

γάρ καϊ τήν άνωθεν έπισπασόμεθα (/οπήν, χα\ τών

μελλόντων έπιτευξόμεθα αγαθών ■ ων γένοιτο πάντας

ή μας έπιτυχεϊν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία τού Κυρίου

ήμών'Ιησοΰ Χριστού, μεθ' οΰ .τφ ΠατρΊ, άμα τώ άγίφ

Πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμή, νύν χα\ άε'ι, κα\ είς

τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΒ'.

"Εσπειρε δέ Ισαάκ έν τή γή έχείνχι, χαΐ είίρεν

έκατοστεύουσαν κριθήν έν τφ ένιαυτφ έχείνφ.

α'. Τά λείψανα τών χθες είρημένων άναγκαϊον άπο-

δοΰναι σήμερον τη υμετέρα αγάπη, κα'ι τοΰλόγουτήν

άκολουθίαν άναλαδόντας ίδεϊν πάλιντδν δίκαιον Ισαάκ,

δσης απολαύει τής άνωθεν κηδεμονίας. Ό γάρ τήν

είςΑΓγυπτον κάθοδον αύτοϋ διακωλύσας, καϊ ειπών,

Παροικεί έν τή γή ταύτχι , χαΐ Ισομαι μετά σοΰ ,

ούτως αύτδν διά πάντων περιφανή καθίστησιν, ώς

μετ' ού πολύ έπίφθονον αύτδν γενέσθαι παρά τώ

βασιλεΐ Γεράρων. Όρώντες γάρ αύτοΰ καθ" έκάστην

^μέρα,ν αύξανομένην τήν εύπορίαν, έδεδοίκεισαν λοι

πδν τοΰ άνδρδς τήν αυτόθι κατοίκησιν , κα'ι μετανα-

στήναι εκείθεν καταναγκάζουσιν. "Αξιον δϊ κα'ι αυτών
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άχοϋσαι των βημάτων τής θείας Γραφής, ίνα δια

πάντων θεασώμεθα τοϋ θεού την εύνοιαν, ήν περ\

τους αύτοΰ οίκέτας έπιδείκνυτα:. Έσπειρε δέ , φη-

σ'ιν, Ίσαύχέντηγη εκείνη, χα) ενρενέκατεστεύ-

ονσαν χριθην έν τώ ένιαυτώ έχείνφ. Σκδπει μοι

του θεού τήν σοφίαν ίνα δείξη τώ διχαίω δτι δημι

ουργεί ών τής φύσεως, κα\ έξ άπορων πόρον παρα-

σχεϊν δύναται, και ότι κα\ έξ αρχής αύτδς τήν γήν τω

οίκείω προστάγματι διήγειρε πρδς τήν τών καρπών

βλάστην, παρασκευάσας» τδνδίκαιονέκατονταπλασίονα

τών ύπ' αυτού σπαρέντων έπ\ τη,- γής •> κομίσαίθαι

τα δράγματα, όμοΰ καί αύτδν εν πλεΐονι καθιστάς

εύπορία, τω μηδενδς εν χρεία γενέσθαι, κάκείνουςδιά

τών έργων διδάσκων, ίσης ό δίκαιος απολαύει τής

άνωθεν όοπής. Κύμήχανος γάρών και σοφός, διά τών

αυτών πολλάκις πραγμάτων και τους οικείους ευερ

γετεί, κα\τοϋς έτι πεπλανημένους διδάσκεσΟαι παρα

σκευάζει τής οικείας προνοίας τήν δύναμιν.[506] Τοΰτο

και μετά ταύτα κατά τήν Λίγυπτον εϊργάσατο, έκεί-

νοις μεν τάς τιμονιάς έπαγαγών, τον δέ λαόν τών

Ισραηλιτών απαθή διαφυλάττων. ΈμάνΟανον γάρ ού

μόνον διά τής κατ' αυτών άγανακτήσεως τοϋ τών

όλων θεοΰ χα\ δημιουργού τήν δύναμιν, άλλα κα\ διά

τής προνοίας τής εις εκείνους. Και ούτοι πάλιν ούκ έχ

της είς αυτούς προνοίας και κηδεμονίας μόνον έδιδά-

σκοντο τοϋ θεού τήν ύπερβάλλουσαν περί αυτούς φιλ-

ανΟρωπίαν, άλλα και δι' ών εκείνους έώρων καΟ' έκά

στην ήμέραν τά.- πληγάς δεχόμενους. Κα\ διά τών

αυτών πραγμάτων κα\ τοϊςοϊκείοις και τοις έναντίοις

έδείχνυτής οΙκείας δυνάμεως τήν ύπερβολήν. Κα\γάρ

αυτά τά στοιχεία τήν παρ' εαυτών διακονίαν κα\ %ήν

ύπακοήν έπιδείκνυται τοις δμοδούλοις, δταν 6 Δεσπό-

της εύνοϊκώς προς αυτούς διακέηται «. Κα\ τοϋτο άν

τις Οεάσοιτο γεγονός επί τοϋ δικαίου τούτου. "Οπερ

άλλοτε ή φύσις τής γής ούκ έπεδείςατο, τούτο διά τδ

πρόσταγμα τοϋ τών δλων θεοΰ νύν έπιδείκνυται, κα\

τοσαύτην ήνεγκε τήν φοράν , ώς άβρόον έν περιουσία

πολλή χαταστήναι τον Ισαάκ. ΕύΛόγησε γάρ αυτόν

ο θ.:ίς, χα'ι ύ$•ώ.1η έ άνθρωπος, χα) προβαίνωνμεί

ζον εγίνετο, έως οΐι μέγας έγένετο σφόδρα. Επειδή

γάρ τότε έν τούτοις ην τά τής εύπορίας τοις δικαίοις,

έ; τή τής γής εύπορία και έν τω τών θρεμμάτων πλή-

Οει, διά τούτο φησιν, ΕύΛόγησεν αυτόν έ θεός, χαϊ

ύψώΟη ό άνθρωπος, άντ'ι τοϋ. Εύπορος έγένετο• κα\

οΰχ απλώς εύπορος, άλλα κα\, Μείζων, φησίν, £)ΐ'-

νετο, έως οί5 μέγας έγένετο σφόδρα. Έννόησον γάρ

δσον ήν, έκατονταπλασίονα τών παρ'αϋτοϋ καταβαλ

λομένων ϋποδέχεσθαι. Ε! δε τοΰτό σοι μέγα φαίνεται,

σκόπει τήν έπίτασιν τής τοϋ θεού φιλανθρωπίας , ήν

τοΰ χρόνου προϊόντος περί ημάς έπεδείξατο. Τοίς γάρ

μετά τήν αυτού παρουσίαν τήν άρετήν μετιοΰσιν ού

μόνον έκατονταπλασίονα ενταύθα παρίχειν ύπισχνεϊ-

ται, άλλα κα'ι τήν αΐώνιον ζωήν κα\ τήν βασιλείαν τών

ουρανών είς άπόλαυσιν. Είδες φιλοτιμίαν Δεσπότου ;

είδες έπίτασιν ευεργεσίας ; είδες πόσον ήμίν κεχάρι-

σται ή τοϋ Μονογενούς παρουσία ; δ~ως άφατων τών

πραγμάτων τήν έναλλαγήν εϊργάσατο ; Ταύτα τοίνυν

Εκαστος χαθ' έαυτδν λογιζόμενος , χαϊ ορών τήν δια-

φοράν, και τίνα μέν ήν, α τοις πρδ τής χάριτος παρ

έχειν ύπισχνεϊται, τίνα δέ μετά τήν χάριν, δοξαστώ

κάν τούτω τήν άπειρον αύτοΰ φιλανθροιπίαν, καί μτ

τή τών καιρών εναλλαγή τδ πάν έπιγραφέτω. Άλλ'

έπ\ τήν άκολουΟίαν τοΰ λόγου έπανελθεϊν δίκαιον, κα'ι

Ιδεΐν 6πο>ς οί έν Γεράροις δρώντες τού δικαίου τήν

* Κ.-ιν. <•οη|. πιρεσχεΰασ;.

Ι• <>ιιι ,ιιε ιι:«ι*. τκράτ/ίς γτ,<

' Λίι ?«>ίΐτ5(ΐ

πολλήν εύπορίαν , είς ζήλον διηγίρΟησαν, κα'ι ά.;

ελαύνείν αύτ&ν εκείθεν έπεχείρουν. 'Εζι'ιΛωσαν γόρ

φησίν, αυτόν οί ΦνΛιστιείμ. Είτα δεϊςαι βουλομέν

ή θεία Γραφή, έν τίνι τδν ζήλον έπεδείκνυντο, έτ

ήγαγε• Και πάντα ά ΰψνξαν φρέατα οί παίδες έ

τώ χρόνφ τοΰ πατρός αύτον, ένέφραζαν αυτά, «£

ένέπΛησαν γης. Σκδπει πόση τών αυτόθι ή κακί:

ώς χα'ι τών υδάτων φθονήσαι τώ δικαίω , χα\ ουδέ

βασιλεύς δ έν τοσαύττ) περιουσία καθεστώς κάτασχε!

τδν φΟόνον 4 Γσ/υσεν , άλλα φησιν ■ ΆπεΛΟε ά?

■ημών, δτι δυνατώτερος ήμώνέγένον σφόδρα. Πολλ

ή άγνωμοσύνη. Τίνος γάρ ένεκεν [507] άπελαύνεις τΐ

δίκαιον ; μή γάρ έλυμήνατό τι τοις σοίς; μή γάρ ήδί

κησέτι; 'Αλλά τοιούτον ό φθόνος• ουδέν μετά λογι

σμοϋ διαπράττεται. Δίον γάρ αύτδν θεασάμενον το

σαύτης εύνοιας απολαύοντα τδν δίκαιον παρά τοϋ τώ

δλων θεοΰ, μάλλον περιέπειν, μάλλον θεραπεύειν, ίνι

διά τής έίς εκείνον τιμής έπισπάσηται καΐ αϋτδς τή

άνωθεν (ίοπήν • δ δέ ού μόνον τούτο ού ποιεί , άλλ:

κα\ άπελαύνειν επιχειρεί , καί φησι • ΆπεΛΟε αφ

ημών, δτι δυνατότερος ημών έγένον σφόδρα

Τοιούτον γάρ ή βασκανία • ούκ ανέχεται πράως τή'

έτεροι εύπραγίαν, άλλα τήν τού πλησίον ευημερία•

οϊκείαν δυσπραγία-; είναι νομίζει , κα\ τήκεται τοΐί

τοΰ πλησίον αγαθοί: • δ δή κα\ ενταύθα γέγονεν. '(

γάρ βασιλεύς , ό της πόλεως άπάσης τήν εξουσία^

έχων, χα\ πάντας ύπδ τήν άπειλήν τήν έαυτοϋ έχων

τώ ξένω , τφ αλήτη , χα'ι έντεΰθεν έχει, κάχεϊΟεν ώο;

μετανισταμένω φησίν • "ΑπεΛΟε άπ' έμοϊ', δτι δννα

τώτερος τ^ιών έγένον σφόδρα. Κα\ αληθώς δυνατώ

τερος ήν, τήν άνωθεν συμμαχίαν έχων έν άπασι, καί

ύπδ τής τοΰ θεοΰ δεξιάς φρουρούμενος. Ποΰ τοίνυν

άπελαύνεις τδν δίκαιον ; ούκ οΐσθα δτι, όπου άν αύτδ;

άπελθεΐν συμβαίνη , έν τοίς τοϋ Δεσπότου τοΰ έαυτοϋ

είναι αύτδν ανάγκη ; ουκ έπαίδευσέ σε των πραγμά•

των ή πείρα, δτι ή τού θεοΰ χείρ έστιν ή περι.ανή

τδν δίκαιον καθιστώσα ; Τίνος ουν ένεκεν δι' ών τον

δίκαιον άπελαύνεις , τήν πρδς τδν αυτού Δεσπότην

άγνοιμοσύνην έπιδείκνυσαι , κα\ ουδέ ή πολλή τοϋ

άνδρδς επιείκεια περιγενέσθαι ήδυνήΟη τής βασκανίας

τής σής, άλλ' ήττηθε\ς ϋπδ τού πάθους είς έργον άγα-

γεϊν σπεύδεις τδν φθόνον, κα\ πάλιν μετανάστην γε

νέσθαι παρασκευάζεις τδν ουδέν σε ήδικηκότα; Ούκ

οίδας ότι καν είς αυτήν τήν έρημον άπελθεΐν κατ

ανάγκασες, ούτως εύμήχανον έχειΔεσπότην, ώς κάκεΐ

γενόμενον, πολλώ πλέον περιφανέστερον αύτον άπο-

δείςαι ; Ουδέν γάρ ίσχυρότερον τοϋ τής άνωθεν συμ

μαχίας απολαύοντος , ώσπερ ουδέν άσθενέστερον τοΰ

τής εκείθεν βοηθείας ήρημωμένου.

β'. Είδες, αγαπητέ, κα\ τοΰ βασιλέως Γεράρων καί

πάντων τών αυτόθι οίκούντων τής γνώμης τήν μοχθη-

ρίαν; "Ορα κα\ τού δικαίου τήν πολλήν έπιείκειαν,

πώς ούκ έφρόνησε μέγα, ουδέ ορών διά τών πραγμά

των πολλήν τοΰ θεοΰ τήν (Ιοπήν περί αύτδν γινομέ-

νην, κατεξανέστη τού βασιλέως , τή τοΰ συμμαχούν

τος αύτώ δυνάμει πεποιθώς • άλλα καθά~ερ τις άνήρ,

κα'ι απροστάτευτος , κα'ι ούδαμόΟεν ουδεμιάς ά-ο-

λαύων βοηθείας, ούτω μετά πολλής τής επιεικείας,

ούοέ μέχρι λόγων άντιτείνας τώ βασιλεί , έποίει τδ

παρ' αυτού κελευόμενον , υλ\ ευθέως εκείθεν άπ-

ανίστατο, κα\ πο^ωτέρω γενόμενος, κατέστελλε τοΰ

πάθους τήν φλόγα, όμοΰ κα\ τήν ύπερβάλλουσαν αύ

τοΰ έπιείκειαν ένδεικνύμενος , κάκείνου τδ πίθος -α-

ραμυθούμίνος. Και άπήΛΟει• εκείθεν, χα'ι καΐφχι\•

* ΟιιαΙιιΟΓ πΐίϊ. τόν Ιιόγον
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η εχο ίιίΐιιΐί : ϋΐυ ΐη οπιιιίΙιΐΗ 1:ιιη (Ίηπιπι οιιηι ΓεοΐΙ .

πι ποη ηιιιΐΐο ροδί ίιινϊϋΪΒΠΐ ηιονοΓβΙ Γε^ΐδ (!<•ι ;<πιι ππι.

Ύ'ίϋεηΙεβ εηΐπι ε]ιΐ8 βυΐβίαηΐίηιη ςιιοΐίϋϊβ ου^βι-ϊ, ηιοΐιι

βΙΤεεΓι βηηΐ φιοϋ ΐ»ΐ βεοιιηι ΙηΙηΟγοι, βΐ ΐηιιβιηϊςΓαΓο

ΐηάβ εοβ£βπιιιΐ. ίΐι^'ΐιιιιιι :ιιιιοιιι 6$[, ιιΐ ίρκη δίτ'ψΙΙΙΙΜ!

νβΗη »ικΙί:ιιηυ$ , ιιΐ ρβΓ οιιιηΐα νΐϋε.ιηιιΐί ϋεί 1;εηε-

νιιΐοηΐίίΐιιι, <]ΐιαπι νι%.\ ΓαιηυΙοΒ βιιοδ αεείαπιΐ. 12. 5«τ

ιηίιιιινίΐ αιιίαη, ίιιαυϊΐ, 1»ααε «η Ιεττα ϊΙΙα, εΙ ίιιο<.•πιΊ

εαιΙαρΓιεαηι Ηοτάενηχ ίη αηηο ίΙΙο. Υίαβ ιηϊΐιϊ, οΙ)δεοπ),

Οβ'ι ωρϊοηιίηιη, πι οδίεηϋβΐ ]ιΐ8ΐο 8β πλΙιιγχ εοηιΐίΐο-

Γβιη εδβε, ει ΐη Γθ1)υδ ϋίΓΠείΗυιΐδ Γβοίϋ» οπιιιϊβ ΓαεβΓβ

ροδ80 : 30 φιί ηΐ) ΐιιΐιϊο Ιβπ-βπι βυο πιαηάβίο ΓεεεηΙ

ΐάοηεβπι αιΐ ρΓοΓεΓεηαΝιδ ίηιείυδ, ΐϋβπι ηιιηε βΓΓιείαΙ υΐ

εειιΐυρίϊεεδ Γειίϋβΐ ρΓο 831Ϊ8 πιβηΐριιΐοδ : δΐπιυΙ ίΙΙιιιη

ΐη Ι3ΐιΐα ηΠΙϋβηιία εοιίδΐΐΐυειιδ , πι ηυΙΙίαδ ΐικϋ^οαΐ :

βΐφιο αϋοδ ρβΓ οροι•3 ϋοεεηδ, απβιιΐη δΐιροΓΠΜ βΓ3ΐΐ»

|υδΐυδ ΓπιαίϋΓ. Οπιηίροίβηδ βι:ίιη βΐ ωρ'ιβηδ ϋευδ ρβΓ

Γβδ ββδίΐιΐη Γι-οιυοιαβΓ ΙιεηεΓβεΐΙ δϋϊδ ; εΙ ειΐΓϋΙ εΐ'ιβπι

■ιΐ ϋ ςιιοιμιο ηυΐ βϋΐιυε ίη ογγογ8 νεΓδβηΐυχ, δΐιβπι

νΐιΐιιίεηι ει ροΐεηΐΐηηι βάϋΐδεβηΐ. ΙΙοο ροδίεβ ει ΐη

&$γρ\.ο Γεοϊΐ : ΐΙΙΐδ ειιΐιη ροβιιβδ ίπ-οριΐηΐ , 1>ηβΗ(Η

νεΓΟ ΗΙχ.-οδ εοηδβΓνβΙκιΐ. Οΐβεεϋβηΐ εηϊπι ηοη δο-

Ιιιιη ρεΓ ίιιαΊ;;ηαΓιοη6αι ϋεί , αυβ ΐρβΐ ρυηΐευαηΐιΐΓ ,

οιηηΐυπι ΟρΊΙίειβ νϊΠυΐβιη , δε<1 εΐϊηηι ρορ δοΐΐ'ιοϊΐααϊ-

ιιειη ςϋίΐιιι ίη ΐΐΐοδ εχΐιΐοείκιΐ. Ει ΐιβπιπι ηοη εχ βοΐβ

ρΓΟνίιΙειιΐΐα οι βοΙΙΐεΐΐϋαϊηβ, ηιιβηι βχρεπεϋβηΐϋΓ, άΊ-

βοεΙ>αηΐ ΐηββιιίεηι ϋεΐ 1>οηΐΐ3ΐβπι : δβιΐ εΐΐαι» ρεΓ εοδ

<1ϋϊ1ίΠ8 ηυηΐ'κΐΐβ ν'ιάεϋβηΐ Ιοί ρΐ3β»δ ϊγγ08»π• ΡεΓ ω-

ϋοιιι εηΐπι ορεΓα ει δΐιΐδ, ει »(1νοΓδ»Γϋδ ΐιιιΙΊοαΙοί δ«χ

ροΐοηΐΐχ πκιρΓιίικΙΐηβιη. Ναηι β•*•"•*"•• 'Ρ5η ""■■

ηιΐηΐδίεηυιη ει οίκεςηΐιιπι εοηδεηΐδ άεηιοηδίΓβηΐ ,

ςυαικίο Ιιεηενοίε ϋοηιίηυδ εΓ$3 ΐΐΐοί βΠΐι ϊιιιγ. Ει Ιιοε

υιΐψιε νίϋεπί ηιι» ποίο ]υδΙο οοηΐίηβΟΓε. ία ειι'ιηι

αυοϋ «Γιοςαί ηβΐυΓβ Ιεπτε ηοη ϋα1>ι»ΐ, Ιιοε ρΓ0|>ιεΓ

ιιωικΙβΙιιιη ιιιΓινεΓδΟΠίηι ϋε'ι ηυηε ρΓοίεΠ Ι3ΐιΐ3 υ1)βΓ-

ΐηιε, «ι πρειιΐβ ν»1«1β ορ'ιύϋδ βουηιΐβιΐδ βΟεείϋδ 8ϊ(

Ιδβηε. ΒίΐκάντϊΙ ιηίηχ, ϊιιφιϊΐ, «μ<»> 0«««, 13. «ί (χαΐ-

ίαίι*5 ί*ί Ιιοιηο, ει ρτοοιάεηι ηια]θΓ βΛαΙ, άοηκ ηχαςηη»

(κΐια «ί ναίάί. Νίΐιη <|υί:ι Ιυηο α1>υη«1:ιηΐϊα ]ιΐδΐοΓυιη

εΓ3ΐ ΐιι ΓεΓίϊΙΐ 31ε ΐεΓΓΟϊ, ει ΐη ηπιΙιΊΐιιϋΐηε ρεεοΓυηι :

ρι•ηρΐ(>π•;ι ιϋοίΐ , Ββηίάϊχΐΐ £ΗΜ ί«Μ» , «* (χαΐΐαίχϋ €$1

Ιωηη , ίο" 081 , 3ΐ)υιιϋ;ινίι : τΙ ηοη δ'ιπιρΗείΐεΓ α1>υηϋα-

νϊΐ, 86(1 ει Λ/η;θΓ, ϊπςυΐΐ , β(Ι>αΙ άοηίο ηιαςηΜ (αίίιιι

αϊ ναΐάί. ΟοιίδίϋεΓη εηΐηι ΐ|ϋ3ηΙοηι δίΐ , ρΓΟ ϋδ ηυ*

8εηιίιΐ3ΐ>3ΐ εειιΐιιρίοιιι :ιεεϊρβΓ8. 0«οα βί Ιιοε Ιίό'ι ιηί-

^ηιιπι ν'ιϋεΐϋΓ, εοηδΐ^ιτη ΐπιπίεηδβπι ϋεΐ ε1εηιεηΐί;ιιη ,

ηηαηι ρΓοεεβδη ΐεαιροήβ εΓ{;:> ηοβ ΛεεΗιηνΐΐ. ϋδ επιω

φιί ρ«8ΐ ε]ϋ« βιΐνειιΐυηι νϊπαΐεηι εχετοεπί, ηοη δοΐοπι

εβηΐιιρίηπι ηΐε ρΓοηιΐιΐίΙ , βεϋ ει νιΐβπι κιεπιβπ» , βί

Γεβηι ε.ι•1θΓυιη ροδδεδβίοηεηι. \"ΐ(1ΐδΐί ΙίοεΓηϋΐβΙβηι ϋο-

πιΊηΊΤ νΐϋΐδίΊ ΙκϊηεΓιοεηιίαί 3ΐΐ8Π»βηΐυηι? νίιΐίβΐϊ (|"3"-

ΐιιιη ηουΐβ ΐΒΓβίΙυβ εδί αιιΐββηϊϋ Γ»» Οβΐ 3ϋν«•ηΐϋ8*

ψιοηκχίο Ίηο1Τ;ι1)ί1ίηι τεπιπι εοηιηιυϋΐίοηεηι ορεΓβΙυδ

β5ΐ? Ητε >8>ΐ"ΐ" ϋηιΐδηιΓίδςιιβ βροι! βε εχρεηίεηβ, ει

τκίεηδ ίΙϊΟεΓεηΐϊβηι ΊηΐβΓ ε3 «.υχ ίΐϋ» »ηΐε βμιϊ* Ιεπι•

ριΐδ ρΓοηϊ'αιί 8θ1ε1)3ΐιΙ, ει εβ ςοχ ηηηε ροδί 6Γ»Ιί*

ιοηιριΐϋ, βΙοπΠεεί εΐίβηι ΐη Ιιοε ΐηιιηεηδαιη ε]α« ηιΐδβ-

ΓίεοΓΟ"!»™ , οι ηο ΐειηροΓυηι ιηϋΐίΐίοηί Ιοίοιη ηϋδΟΓΪ-

Ι»1. Αι \«3Γ εϋ αϊ α<1 δεΓΐειη δει ιηοιιίϊ Γεϋεβηΐϋδ , «Ι

νϊ(]ε3ΐηιΐ8 ηιιοπιοοΌ 0εΓ3Γεηί νΐϋβηΐεβ αΠΊιιοπ; ]ιι«(ο

0|ΐβδ, ΐη χηιιιίαΐίοηειη ρΓονοεαίΐ 3ΐ>Ί^εΓε ευιη ϊηο*^

εοηβΐΐ ςιιιιΐ. 14. Λ'.ιηιιίαύ αιιιιΐ αιιιη πιιη, ΐικμιϊΐ, ΙΊι,ι-

ϋκϊιηχ. ΙιγϊικΙι! ιηοιΐίΐΓ3Γε νοίεηβ διτΐριυπι ϋϊ νϊιια , ίη

υ,ιιο Η'ηιιιΐηΐΐοιιοιη α"βεΙαΓ3ΓΐιιιΙ, δΐιυιΙΐιΓιΙ : 15. /'.'( οηιηη

ρηΐεοι , ^ιιοί (([οάΐΐνηί »ετνϊ Ιβιηροη ραίηι ί/ι» , ούΐιι-

ΓανιΊΊΐιιΙ, ει ιιιηιΙ,'ν,ΊΊΐηΙ Ηττα.

Ιηνϊάϊα Οβτατΐηοταιη φιαηία. — ΟηιΐδίιΙεη ςιι.ιηΐ:)

ΐΙΙοπιιη ίηεοΐίΐηιηι ηΐ3ΐΐιΐ:ι , ηιιΐ εΐ 3ςιΐ38 ]υδΙ0 ΐηνΐ-

ιΙι•ηΐ : ηεηιιε τεχ , >μιϊ ΐη Ι.ιηία ροΙεδΐ3ΐε ογοι , ΐιινϊ-

ιΓι;ιηι ' εοηΐίηοΓβ ροΐιιϊΐ ; 8ε<1 ϋΐεΐΐ : 1 6. Μη α ηοΐιϊι,

(μι\α ροΙεηΐίοΓ ηο!>ϊ$ [ιιείια <•: ναΐάΐ. Μη^ιιη πιβίενοίειι-

113. €ιι]υδ •,Ί•:ιΐϊ3 3ΐιί|»ί5]ιι•ϋιιηι ? ιιιιιιι 3>ί(]ΐΐ3 ίη π; ίΊΙ'ϊ

ιιοευΐι? ιιιιιιι ίιι]ιιιίηιη ΙηΙυΠί ? δεϋ ίι;ι 8ε Ιΐ3ΐ)εΙ ΐιινϊ-

(Ιί.ι ; ηίΐιίί οαηι Γαιϊοηε οροΓαίιιτ. ('ιιπι εηΐπι οροηυΐδ•

κείευπι, ιμιεηι νΐϋε!)3ΐ Ιηηΐ3 οιηηΐιιιη Γ>«ί ΙιεηενοΙεη-

ιί;ι ΓΓυεηιεηι, ιη.ι^ίδ ΓονεΓε εΐεοΙϋΓβ,ιιΐ ΙιοηηΓε ΐιι

ΐΙΙυηι ειιΙΙαίο , βιΐηιιι ΐρδε αΊνίηιιηι δϊϋϊ Γι ν,ιι•«•ηι «-οικ-ί -

ΙΐαΓεί : ΐΐΐβ ηοη δοΐηιη Ιιοε ηοη Γιγϊι , κεϋ εχρεΙΙοΓε

ΙειιϋΙ 3ε (ΙϊείΙ : 16. Μή α ηοΗι, ηιιια ηιαίΐο ροΐεηύατ

[ιΐιΊΐι$ η, (/««ι/» ηο» ιαηι«$. Ιΐα 3^εΓε 8<>1εΙ ιηνϊιΐβπΐΐα ;

ηοη ροΐεδί υεηΐςηε νίϋβτε βΐΐοπιηι ΓεΓιεΐΐ.ιίειιι , μίΙ

ΓεΙΐεϊΐ3ΐειη ρΓοχίιηΐ βιΐηιιι ριιίαΐ ϊηΓεΙίεΐΐ3ΐεπι, ει (;ώο-

δεΐΐ Ιιοιιΐϊ ρΓοχΐιιιΐ : ϊ(Ι «μιοιΐ ει Ιιίε 3εεΐάίι. Κεχ ειιίηι,

8ΐι1) ειι]ιΐδ ρι.ΙεΝί.ιΐι: Ιοί,ι οίτϊΐαδ εκιΐ, εΙ Ιι.ιυειι» οηιι>ι•ϊ

81ΐ1) ΙΙΙ3Ι1ΙΙ 8113, ρι-ΓΟμι ΪΙΚΙ, Τ.ΊξΟ, ΠΙ10 81 ΗΙΟΟ ΙΙΙΪ^ΓίιΙΙΙΪ

ιΓκτΐΐ : ΛΙιί α ηοΒί$ , ηηϊα ροίεηύοτ (αοίΗ* ε», φιαηι ηοι

«κηΐΗδ. Ει νιτε ροίειιΙίοΓ εΓ3ΐ , 5ΐιρι;πιιιηι ρπΐ'δ'πΐίιιιιι

Ιΐ3ΐ>εηδ ΐιι ιΐιιιηΐηιΐ8, (Ιι'χίοηιηιιε Ι)εί ιιιιπιίΙΐΗ. Οιιο

ΐ^ΐΙιΐΓ 3υϊ^ΐδ ]ιΐίΐιιιιι ? ΊμιιοΓ38 ΐ)ΐιθ(1 ηιι< ειιιιι<|ΐιε ειιυι

ΪΓβ εοεζεπδ, δοιιιρίτ επί ΐιι ϋδ ςυχ Ικιιπιηί δυΐ δΐιηΐ ?

ηοη αοευίΐ Ιε γογιιιιι εχρεηβηΐϊ3 , ϋεΐ πιβιιυηι ε88β,

φιχ ΐΙΙιΐδίΓεηι Γ;ιι Ίι ει εοΐίδίτνβΐ ]ιΐ8ΐιπιι ? Οικιι-ι: ί^ίΐιιτ

3ϋί^εικ1ο ]υδ1υηι, ει^3 Ποιηΐηιιιη ε]υδ Ιβ ίιι^ι-αίιιηι

(1εεΐ3Γ38? ει ηεςυε ιηηςιιη νίιί ηΐ3ηδΐιεΐυϋο Ιιμιιι •Ιο-

Β)»Γε ροΐιιΐΐ ίηνΐιΐίβηι, βειΐ νΐεΐυβ 3 πιογΙιο, ίιινί,ΙΪ3ΐιι

ορεΓ8 οοηιρίεδ, ει ΐιεπιιη ηιϊζΓβΓΟ ειιηι εο^ΐδ, ηιιΐ ΐ;ι

ηιιΐΐοΐβ Ια'8ΐ1? Νείοΐδηυοίΐ ΙΐεεΙ ΐη ίμδΐκδίιη.Ίΐιι δοϋΐυ•

(Ιϊιιεηι ΐ'ΐιιη Γυρπδ, Ικιΐκΐ Ιηιιιειι ΪΙ3 δοΐεΓίειιι Οοιιιΐ-

ιιιιιιι. υΐ δε νεΙ ΊΙΙίε νεΓ83ηΙεηι ιιιιιΐΐο ιΊ;ΐΓίιια•ιιι τεϋιΙεΓβ

ρθ5δΐι?ΝίΐΗΐεηΐιηΓθϋϋδΐϊυδεο(|ΐΓιΓπιΐΐϋΓδυρβΓηορΓΧ-

δϊιΐίι» : ΜοηΐηΐηίΙΐηηπηίϋδβοςΗΐ ΐΛΐΐβηχΐΙΐοϋβδίΐΐοΐΐϋΓ.

2. Λι7«7 ΓοίΊίίίίιι» εο ηηηηι Οεη* }ιιναΐ. — νί<Ιί^Ιί ,

αΊΙεείε, ει τε^ΐδ ΟεπίΓΟΓϋηι , ει οηιηΐοιη ςυΐ ΐύΐ 1ια1»ΐ-

Ι3ΐ»ηΐ ηιειιΐΐδ Π)3ΐΐιΐ3ΐιι? νΐϋε ει ]ϋδΐΐ ηι»8η3ΐιι ηιβιι-

βυείιιαϊηβπι, ςιιοηιοϋο ηοη δΐιρβΓίιΐν'ιΙ, ηεο,οε ν'ιιΐβιι»

Γοΐρο ϋΐνΐιοπι βί1)ΐ 8Γ3ΐϊ3η» 388Ϊ8ΐεΓε, εοηΐΓ3 Γε§ειη,

Γπιΐυδ εοπΗηΐΙΊΟηΐΐδ νίΓΐιιΐε, ΐιιβηιτεχΐι : βεα" ςιββΐ υϊγ

οιιιιιί ρβίΓοοΐηΐο εβΓεηδ, ει ιιηΐΐυιη βιιχϋίιιηι αΐΐειιηαβ

οχδρεεΐ3η3, ηιαίι» ειιηι ηιηιαβίαιίΐηβ, ηε νεροϊδ ςυΐ-

άειη Γεδΐδίβηδ , Γαοϊι-ΙκιΙ «ι«ιοϋ &■■!>■ 3 τεβε ρΓχαρίβίΛ-

ιιιγ , βί 8ΐ3ΐΐη» ΐΙΙΐηε αίδεεδδΐΐ : ει υΙιεΓΐιιβ ρηιβΓΟδβιΐδ,

τερΓεδδΐΐ χβήΐϋϋίηίδ Οαιηιηαιη . •ΊιηιιΙ οΐ εχίηιίβιιι

δυβπι πΐ3η8«εΐιι<1ίηειη «ΙειΙΐΓβηβ,βΐ ϊΐΐίυδ ροιίιιι Ικιΐιιπι

ηιιϊιιιπιιι ηιΐϋ^ηδ. 17. Ει αΚϋ ίηάί, εΙ ΗαϋΐαηΙ ίη

ναίίε €«Γ0Γ0Πί»ι. Ει ΐά ηιιοά (ΙΊδοΊρυΙΐδ βυΐδ οπιιιΐοιιβ

ΟΐΓΐδίϋδ βάνοηΐειιβ ρΓχεΐρΐΙ, (Ιΐοεηδ : (Ιηαηάο ρετ*ε•

ηπαιίατ νοι, (ημίε ι'ιι ο/ίιιηι 1<κ«ηι (ΜαίιΗ. 10. 25) "-

1 0Ι1311Ι0Γ Μΐώ., ΪΙΙίΓίρβΙί^ΙΙΤΓ)!.
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Ιιοο ίΐΐβ ]3ηη ορεπυυβ ρχΐιίΐιοΐΐίΐ. Ει δίουΐ 0»νί»1 83α-

Ιίδ σΐ3£η3πι ϊηνίϋϊαη) Γοριϊιηοΐκιΐ , δεοεά'βηδ 61 δΐιΐηΐπ-

Γοη$ $6, βΐ ίΠίηδ γοΓι Ί^οι ηΙ>3ΐ ηινίοινηι (1. Πεα. 19) :

εοιίοιιι &αηβ ιΐιυιΐο 61 ]ΐΐί(ιΐ5 ϊΙΙβ βρυδίοΐίοιιπι ίΙΙυι! ιιη-

ρΐβίκιΐ : ϋαίε Ιοαιηι ίτβ (Ποιη. 12. 19) : 61 ΓβΙϊοΙα ε'ινΐ-

131ε, βχϊ'ιΐ ίιι ν:ι11ι!ΐιι. ΟχΙεηιπί νίάε ΐ|ΐι:\ιιΙ;ιιιι ΠΙΐε ϊΐβ-

ηιπί ηιαηδυείιιϋίηειη ρπβ $6 ΙιιΙΊι. Νεφιβ οιιίιιι Ιιίο

ίίιιϊδ ΓιιίΙ ιηοΐοίΐίαπιηι : ικιιη εαιη ιίΊμιπ ΠΙΐε 65861 , οι

ΓοηίοδβίΓυάεΓε νοΙΙβΐ, πχβδ πιονεπιηΙ. 18. Ροάίι εηίιιι,

ίιιπ,ηίι, ριιίβ<>« , ψιοι αηΐε ρνετί ραΐήι ί/'ιι» [εεεταηΐ ,

εί οοΐιιτανεταηΐ ΙΊηβίαΐίΊηι, εί ίιηροιιιίΐ ε'ι$ ηυιηίηα, φιω

ραΐετ «ίιι» ίηιρο$ηεταΐ. 19. Ει (οάίτιιηΐ, ϊη(|ΐιϊΐ , ψηαχ

Ι$ααε, ει ίηνεηετηηΐ ριιίεντη ιιιμιιυ νίνεηΓα : Ιιοο 681 ,

βυΐΗΐιβ $οαΙυΓΪβη(!8. 20. Ει ΙίΙίααυεηιηΙ ρπιίοτε» Οετα-

τοηηιι, άίεεηίει ε«α$ εαε οφιαι.

Μαηιηείνάο νετα φια:. Ραΐίεηιία Ιιααεί. —Ηϊο ςιιοφιο

ιιΊΙιΐΙ εοιιΙιΊΐϋίΙ ]οδΙυδ , ηβα,ιιβ οΐιΐιιείηΐιιΐ', μ.ίΙ ειίηιιι

ρα8(0Γί1)ΐΐ8 οβάϊΐ. II. ι ε βηίπι νβΓβ πιαηδυείυόΌ 681, ηηη

φΙ3Ι1(Ιθ φΗδ θΠϋΙΙ$Ι18 3 ρθΐ6ΙΐΓΐΟΓΪ0118 01311811010 ΓβΠ :

86(1 φαηαΌ ςυΪ8 3ο ίίδ οΐίαιτι φΐί ϊηΓοηοι-οδ ρυ(;ιηΙυΓ

οΟΌη8υ5 οβάΊΐ : Ιιιηε βηίπι ο]υ8 ςυ.ϋην3ϋϊΐυι• ηιηηδϋβ-

ΙυιΙίηί Ιοίυιη 3ιΙϊ(ίίΙι!ιιιγ : ηηηι αΐΐακ (ΙίεοΓΟί ςιιϊδ, οιιιιι

ιη:ιιΐδΐΐι:ΐιΐ(Ιίιιι•ιη δίιιιυΐαδδο , ΐ|ΐιί.ι ηηη ροδδεί ροιεηΐϊχ

οπεηοβιιΐίβ ΓββίδίοΓβ. 8βϋ ίιι ϋί$03δ οιιητι Γββϊ εεδδϊβδο,

ηοη ρΓορΙβΓ ροιοηΓι.ίΓη γ]ιι> , 86(1 8ΐιο ιιιοιν ηςοιίεηι :

νί(1« ηοοπκιάο ίιΐιιιιι αριιιΐ ρ.ΐ8(()Γε8 Γ;ιοί:ιΐ. Ει δίουΐ ϊΙΙο

(ΠεεΙι.Ίΐ, Κι'ι-,ίΙ,• α ηούίι : εί δΙ.ιΙίιιι, (]ΐιη$ί αεεερίο

ιηηηϋπίο , α1)>εο85ίΐ : ίΐη εΐ ηυηο, ρη^,Ιοι ίΙ>ιι> Ι,νιΐιτο

ΟΙΐρίοΙίΙίΙιΙΙΛ, 61 (ΊΐΙΟΙΙΙΙΙ 5101 VI Ιΐ(1ίε311ΐί1)118 , ΓΟΟΟίΓιΙ.

Αίφΐβ ίιι ρβΓροΚιο Ικιικ: ιιι]ιι-[ίΐί:ιιιι δεΪΓοηΙ ροδίεπ,

ιιοηιεη ίιιιροιιίΐ ρυίβο οχ εο ι|ΐιοιΙ 3οεί(1θΓ3ΐ. ΕηίηινεΐΌ

ηιΓια ηιαηϊίο&ΐηιη ;ηΙιιιίδι•ι;ιηΐ ίη]ιΐδΐίιί3ηι, νοαινίΐ ηο

ηιεη ριιίεί , Εοα Ίη}ιιιΐΊΐία. Ει 6Γ31 ρ»$ΐ03 , ςιΐΒδί ίη

οοΙιιιιιιι:ι ατεη, ροδίοπδ ηοηιεη Ιοοί αοεΐηη3 ει ηιαιι-

ΜΐοίικΙίιιϊϊ ]ιικΐί, εί ίιιίο,υίιαιίδ ϊΙΙοπιηι. Νοιηειι εηίιη

Ιοεί Γ;κ•Μ•1).ιΐ, 1 1 1 φΐϊδφΐίδ γο^πιοΙ φηινικιηι βίε νοο3-

ΓβΙϋΓ, ιΙί-ΐΊΐινΐ ει ηυ]ϋ8 νίι ΐηίοιη , οι ϊη^οιιΐβιη ϊΙΙο-

ιίιιιι ηκιΐίιίαιη. ΛηΊιηικΙνεΓίο,φιίδο, ςυοηιοάο οΐϊαπι

Ιΐίθ 811.1111 3υ§03ΐ \ ίΠΐΙΙοηΐ, ρΟΓ 0Ι11Ι1Ϊ3 Ι113Ι18ΙΐεΙΙΙ(1ίΐ1ΰΙΙΙ

Μΐ3ΐιι εχΐιίΐιειικ , 01 ίΙΙί ίηςεηΐί ιΐ6(]υϊΙΪ3, βιίαπι ΐηνϊΐΐ

]ΐι>1ηιιι ϊΙΙιΐδίΓΪΟΓοηι Γθ(1(1θΓβ 83(»ς:ιιιΙ. Νβ(]ΐιο εηίιη

οοηίοηΐϊ ϋ$ ςιιχ ΓβεεηηΙ, ροδίηυιηι αΐίυιιι (ΊΓπιΙπιπιΐ

ρυίβυηι, ΐΐεπιπι Ϊιΐ8ΐ3ηΐ, ηχ3πι<]ΐιο ηιοτβηΐ. 21. Ργο-

|'ιΐ-(ιΐ5 οιιίιιι, ίιιφιίΐ, ϊΙΙΐηε, (οίίίΐ ριιίεαιη ηίίαιη : Ιπ'ιΐ]α-

ΰαιιί αιιίεηι εΐϊαηι άε ϊίΐο, <>ι ηοιηίηανίΐ εηη, Ιηϊηιϊεϊΐϊαι.

Πιο ίίοπιιιι 3ΐιϊιηη(1νβΓΐ6 ]υ8ΐί ρπκίοιιΐίηιιι. Νοη οηιιιϊ-

ηο ρυΐουιη, ιιΐ νίϋοΐιιτ, 3ΐΐ8ΐιιΙεπιηΐ, κοι! οοηίβηιΐβ-

Ικιηΐ : ει νΪ8α ΠΊ3ηϊ(ε5ΐ3 ίη]υ81ϊΐΪ3, (Ιίίοοδδοπιηΐ.

ΡΓορΙΟΓΟβ ]ιιϊιιιϊείΐΪ38 ειιηι βρρείΐβνίΐ, ηιιοιΐ ίιιίηιϊείΐί.ι-

ΠΙΙΙ1 ΓϋΪ886ΐ 0663810. (^ι'Ιεηιιιι ιμιιιΓιιΙίι: ρπιρειιιικίιιιιι

Ιιιΐίβ Γοπ:ιΐ5 αϊ) ϋ8 (|ΐι'ι Γε^ίοηειη ίηεηΐεΐιβηΐ, ηοη ;γ3-

ν,ιιίηι ΐιιΐίι, ηοη 3ΐ>}εεΐο ΓυίΙ :ιιιίπιι>, ηοη οηςίΐ3νίι $β-

οιιιη, ηεο,ϋβ ά\\\{ : Εεεο ηβ ριιίεοΓϋΐη ψιίιίπιι υΐ δίιη

(Ι'ΐηιίιιιι-, ιιΐιΙΓι (Ι,ίΙιιγ : 3η ηοη δΐιρεηιο αιιχϊΐΐο ιΐοϋΐί-

Ιιιΐιΐδ δΐιηι ? 3η ηοη ΠοηιϊιιΐΗ :ι!ι]ι τΐ,ι ευΓ3 ιιιοί οϋΐίΐυβ

6&ι ? Νίΐιίΐ ο^δωοίΐί νβΐ άϊχίι νεί οο^ϊιηνϊΐ : δβ(1

οιηιιϊ;» 11133113 ουιη ιιιβιιμιγΙικΙιιιο ΙοΙογ,π ίι , ει ΐ ϋο'ιινο

(Ιί^ηιΐδ ΓυίΙ Ιιαίιίΐιΐδ, ςυί αιιιρϋοπ ϋϊνΐηο αυχϊΐϊπ αι^ιι-

Τ3Γ61Ι1Γ. Ν ιηι Ιι.ι.Ο φ133 βΥΟΠΟΠΙΠί, 6.\6Γείΐ3ΐίθ, 1]| ίΐ3

άϊεβιη, νϊΠιιΓίδ ^ηδι^ ΓυβΓβ. ϋίοίι οιιίι» : 22. Ρη^αα

ΐΙΙϊηε, (οάίΐ ρηΐεηηι αΐίιιιη, ει ηοη εοηΐεηιίεηυιί »ηρε

ϊΙΙο : εί α^ηοηιίηανίΐ ηοηιεη ε}ηι , ίαΐίΐιιάϊηειη, άΐοετα

βιιι'ο ηαηε άίΐαΐανϊι ηοι Οοηηηια , ει εταεετβ ηο$ (κι

ίΐιρετ Ιετταηι.

3. Ι,ναιηα αηϊιηΐΗ Ιίααεί. Όε«$ εχιφΐ ηί ςταΐϊα» αι/η

ηιη$ — νίϋββΓηΐυηι Βηΐπιυηι }υδΐί.Ν3πι ειιηι ρηοτβί

ΓοιιΙοδ (ΙίπρβΓβίεηΙαΓεηΙ,ιιοη ίΚβΓβΙιιϋΐ, ηοη ο1)Ιαεΐ3ΐυβ

6>1 : δθ(1ίη 8θΐ3 ροΐεοΓαηι αρροΊΙαΙίοηβ ηιαΙΊιί* ϋίοπι ιιι

ϊικίοΐβΐιίΐβιτι ΓβΗςυίι τηβπιΟΓΪαιη. ΗϊενβΓοςπϊο ηυΐΐ» Γιιο-

τυηΐ ο1)δΐ30υΐ3, ββο" οοηι οηιηϊ Ιίοβπβΐβ ΙβϋοΓϋιυδ $ιικ

Γιαΐ ΙΐοιΓιΙ, ιοίυηι Ιιϊοιιϊι ϋεο. νο€ανίι ειιίιη, ΐικ|ΐΓιΐ, ρη-

Ιαιηι ΗΙαηι, ΐΛ'Ίΐηά'ιηεηι : 61 ο'εϊηα'β ίυΙβΓρτεΙαίυδ νοεα-

Ιιιι'υπι, (Ιοΐΐ: ΡίορίεΓ Ιιοε Ι,ΒΐΊΐιιϋίιιοπι νοεο, β«ία

άίΐαΐανϊΐ Βοηώιιι$ ει αιιχΐΐ ηο$ ιαρετ Ιειταιη. Υίιϋ Ιί

ρΐβιη ιηεηΐβπι, ηυοωοϋο ηοη Γαεία ηιβηΐϊοηβ Ιαηία-

ΓϋΠΪ (ΙίΠίοιιΙΐ.τΐΗΐιι ςιι;6 (ιϋδΙΪΙεΓβηΙ, ΙκιιιΟΜίΙΙ] Ι31ι1ιιιη

ηιοιιιίιιΐι, βΐ ρΓΟ ϊΙΙΐδ 3Γ3ΐ'ΐ3δ ϋεοβ^ϊΐ, οΐϋίοϊι : Οη/«

άΊΙαίαν'η Οοηιΐηαι ηο$, ει αιιχ'Π ηο» $ηρετ Ιετταηιΐ ΝίΙιίΙ

ειιίηι Ι3πι 3εεερ!υιιι ϋβο, οι βηίηι.'ΐ §Γ3ΐ3 οι ^.Ίίΐαδ

«80118. Ν3ηι οιιιιι ϊηιιιιηιεπδ υοποϋοϋδ ηιιοϋιΐίβ

οιιιηβδ ηοδ ρΓΟδεηυβΙιΐΓ, δίνβ τείίπιαβ βϊνβ ηοΐίηιιΐδ ,

δίνβ 63 δεί.ΊΠΐυδ δίνβ ί^ΙΙΟΙΟΙΙΙΙΙΝ, ΙΐίΙΐίΙ 13ΠΙ6Ι1 3ΐίΐΙ(Ι 3

ιιοΐιΐδ οχϊβίι, ηυβιιι ιιι 1ΐ3ΐιε3ΐιιυδ ^Γαιϊαπι ρπ> ϋ$ φι υ

ηουίδ εοηεβ8δ3 κυιιΐ, οι ρΓΟ ίΙΙ:ι Ίρ$3 ^Γαΐίαταπι βεΐίο-

Ιΐβ 30" 3ΐηρ1ίθΓ3 {13110Ϊ3 ρΓΟΥΟΟβΙϋΓ. ΗθΟ 01 80138 , ΥΪΐΙο

ψιιιιιιιχίο ]ιΐ8(υ8 ΪΙΙο βΐ'.ιΐί 3θΊιιοιΙυηι :ι;ιίπΓι 03053 ϋε-

ηαο δΐιρεπιυιη ιηοπιιτίΐ νίίοιη. Νβιη ηιιοηίαιη οοιιΛ-

31111») δυχ νΪΓΐιιΐίβ δρεείιηεη εχΐιίΐιυοιαι, βΐ πμιηΙ ϋο-

πΐΓβηοδ, βΐ ευιη τβχ ειιηι εχροΙΙοΓβΐ, βι οιιιιι. ρ3>ΐοη•3

ριιΐβοδ 3υΓοΓΓεηΙ : Ιιοιιί^ιιιΐδ Ροιηίιιυ* νείιιΐί ιοηΙίΓ,ΐ!;ι-

ΐιιπίδ ε]ιι$ ;ι!;κΊ•ί::ιΐ('ΐιι , ]3ΐη ιιΐ) ίη-ί^ιιεηι ίΐίαιη ιιιηιι-

8 ιοίικίίιιοιιι ειιηι :ιπτρΐιιιιι Ηαίιειίδ : ροδΙΐ|ΐι:ιηι 25.

Αιεεηάϊΐ ΗΙϊηε άά ριι:<ιηιι }ΐιταηχεηΐϊ , 21. ι•ίίΐΐ5 εα ε'ι

Οοιηϊηηι ϊιι ηοείε ίΙΙα, ει άίχϊΐ : Ε<)0 $ηηι Οβιΐί ΑΰταΗαιη

ραίιΐ! Ιηί, ηε Γιιηι•α$ : Ιεοαιη εηίιη ιιηι, ει ίοιεάίοαιη Ιε,

ει ιηιιΐΐ'ιρίίεαοο εειηεη Ιιηιιη ρτορίετ ΑόταΙιαιη ραΐτεηι

ίιιιιπι. \ ίχια ε$ΐ εί, ϊηο,υίΐ, ίη ηοείε ίΙΙα. ΟοιίδϊϋεΓίι

Ι)ι•ί δοΐΐίείΐυο'ίιιβιη : ιιι ίΐΐυιη ΓεΓοείΙΙοΙ 3ε ίΉΙβιιιϊοΓοίΗ

ΓεοΊΐ3ΐ, ίίρρηινί βϊ, βΐ ο"ίείΐ : Εςο «ηή Οίκ» ΑοταΙκιιη

ρ.ιΐιίί Ιηί, ρ3(Γεηι Ιυιιιη ςΙοηΟεανί ει ,ιϋεο εοΙεΟΓειιι

ινιΐιΐίιϋ , 3ε ρΐΊνΐίΐ'ίηιιιιι 3()νεη3ηΐ(]η6 ίΙΙυδίΓίοΓβιιι

οηιιιϊοιίδ ΊιίΓοΙίδ Γβεϊ. Ε30511111 ίίΐο , ςυϊ Ιιυιιο ίΐ3 ογο-

δίοιν ειιπινί, βι ίη οηιηΊΙιυβ οιιι-ηηι ο]ιΐδ ςεδ$ί. Ε^ο

μιιιι : ΛΊ• ΊμίΐιΐΓ ιίηιεαχ. ΟηίιΙ δϊΐιί νιιΐιίίΐιΐιΐ, ΝεΙίηιι•α$?

Νε ιίΐιί πιτογο νίιΙ(•.ιΐιιι• ιριοϋ .ιυ ΛυίιηεΙεεΙι δίδ εχ•

ρυίδοδ, ιριοιΙ 3 ραδίοι-ίΐιιΐδ δί$ ».]ιιγΪ3 βϋβοΐυδ. ΜιιΙι.ι

Ι;ι1ί;ι βϊ ρα(6Γ Ιιιιΐδ ρβΓίυΙίΐ, βϊ ϊιιιΐε ί;Ιοι ϊο-ϊογ βΟίοΙιΐδ

051. Νβ ίΓ•ι!ιιΐ' Ιιοο Ιβ (6ΓΓ631 : Ε(/υ εηίιη ιεηιιη ιυνι.

ΙιΙεΪΓοο Ιι:εο Γιογϊ ρεηηίΐΐο, δ'ιιιιιιΙ νοίειίδ ει (ΙεεΙ.ίΓηΓβ

Ιιηιιι ν:ι ΙιιΙιίιι , εί ιιΐ3ΐιΊΓο>Ι:ιι ί ιιιοιιΐίδ ί Ιίοπιιιι ρΓβνϊ -

1:ιΙοιιι, ι:1 Ικιηιηι οηιηίιιιη 6.ιιΐδ3 Ιβ εοιόιιοιιι ; 7 V. η, ..■

εηίιη χιιιη. Ιϋεο 61 ϊηνίοίηδ 6ΓΙ5, .ιΐηιιε ϊιιΓβδΙ.ιιιΐιΙιι^

ροΙβηΐίιιΓ, 61 ίιι\ ιιιΐοηιίΐηΐδ ΓοΠιΟΓ. Εί 13ΐι(;ιιιι Ιιιί πι -

Γ.ιηι 1ΐ3ϋε1ιο, υΐ ίηνίάίΟΜίδ ίΙΙίδ δίδ ΓιιΙιιηΐδ : \-'.<;ν>

εηίιη Ιεαιηι ενιη , ει οεηεάίεαηι Ιε , ει ηιιιΐιίρΐίαώο ι*•

ιιι πι ΐιιιιιιι ρτορίετ ΑόταΙιαιη ραίτειη Ιηηιη.

ΰεαι εητ $ε άϊοηΐ ΰαιιη ΑοταΗαηιί. — Οοι)8ιι)ομ Ικ>

ηίςηίοίειη ϋο'ι. Ν3ΐη ροδίφκιηι αΊχίΐ, Επο »ιι»ι Οαιι
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<π>• ίν τ\\ φαράγγι Γεράρων. Καί όπερ 6 Χριστδς

πιραγενόμενος τοίς μαθηταΐς Ενετέλλετο λέγων,"Οταν

δίώχωσιν ύριάς , φεύγετε έτέρωΟι , τούτο χαί ούτος

ή-ϊη διά των Εργων Επλήρου. Κα"•. καθάπερ Δαυίδ τοΟ

Σαούλ τδν πολύν φθόνον χατ:ιστέλλυ.>ν , δια της ανα

χωρήσεως Εαυτόν ύπεξάγων. Εκείνου τήν πολλήν παρ-

εμυΟείτο φλεγμονήν • τον αυτόν δή τρόπον καί δ δί

καιος ούτος Επλήρου το άποστολικδν εκείνο λόγιον, Αύτε

χι'πον τή όργ\\ • καί καταλιπών την πόλ:ν Εξήλθε,

[;>08] φησίν , έν τή φαράγγι. Άλλ' δρα αύτδν κάκεΐ

μετά πολλής της Επιεικείας την Ενστασιν Ενδεικνύμε-

νον. Ούδΐ γάρ μέχρι τούτου Εστη τα δεινά, άλλα κάκεϊ

γενομένω καί τά φρέατα άνορύξαι δουλομένω μάχε-

σθα; Επεχείρουν Όρυξε γάρ, φησί, τά φρέατα, ααερ

ήσανοί Λαίδες τον πατρύς αυτόν πεποιηχότες,χαϊ

ένέφραζαναντάοΙΦυΛιστιεϊμ,χα\έχέ0ι\κεναύτο7ς

τά ονόματα, απερ >}»• ό πατ\φ έπιΟείς. Κα) ώρυξαν,

φησίν. ο/ παίδες Ίσαάχ, χαϊευρον φρέαρ ύδατος

ζώντος , αντί τοΰ , κάτωθεν αναβλύζοντος. Καϊ

έριαγέσαντο οΐ ποιριένες Γεράρων , φάσκοντες

αυτών είναι τύ νδωρ.

Κα\ ούδΕ Ενταύθα φιλονεικεϊ 4 δίκαιος , ουδέ

αντιτείνει, άλλα χαί τοίς ποιμέσι παραχωρεί.

Τούτο γάρ αληθώς Επιείκεια, ούχ όταν τις παρά

τών Εν δυναστεία αδικούμενος φέρη πράως, άλλ'

δταν χαί ύπό των νομιζομένων υποδεεστέρων είναι

Επηρεασμένος παραχωρώ ■ Ενταύθα μΕν γάρ τ£ Επιεί

κεια 4ν τις τδ παν λογίσαιτο τοΰ Επηρεαζόμενου•

Εκεί δΕ ίσως τις είποι , διά τδ μη δύνασθαι άντιτεί-

νειν τή δυναστεία τού ήδικηκότος, την Επιείκειαν

Επιδείκνυσθαι. Άλλ' ίνα μάΟι\ς δτι χαί Επί τοΰ βα-

«'.λέως, οϋ διά την Εκείνου δυναστείαν, Επεδείξατο την

ίπιείχειαν, άλλα διά τδν οίχείον τρόπον, 8ρα αυτόν

χα\ Επί τών ποιμένων τδ αύτδ ποιοΰντα. Καί καθάπερ

Εκείνος !λεγεν,"ΑΛε.Ι<?ί άφ' ημών, καί ευθέως, καθά

περ Επίταγμα δεχόμενος , ύπανεχώρει • ούτω καί

νϋν, τών ποιμένων Επηρεάζειν Επιχειρούντων, καί τδ

φρέαρ οίκειουμένων, παραχωρεί. Καί ίνα διηνεκής

τ; τοις μετά ταύτα ή γνώσις της αδικίας, δνομα Επι-

τίθησι τώ φρέατι Εκ τού συμβεβηκότος. Επειδή γάρ

φανεράν Επεδείξαντο τήν άδικίαν, Έκά,Ιεσε , φησί,

ζύ Ινοριατοϋ φρέατος, Τύπον άδιχία. Καί ήν λν.-

πδν καθάπερ Εν στήλη χαλκή τδ δνομα τού τόπου δι

δασκαλία τοίς Εξής κα'ι της τού δικαίου Επιεικείας,

χα'ι της Εκείνων άγνωμοσύνης. Τδ γάρ δνομα τού τό

που έκαστον παρεσκεύαζε τήν αίτίαν της προσηγο

ρίας μανθάνοντα γινώσχειν τοΰ μΕν τήν άρετήν, τών

δε ■ της κακίας τήν ύπερβολήν. Καί σχόπει πώς κ«ί

ούτος Επιτείνει τήν οίκείαν άρετήν , διά πάντων Επι-

δεικνύς Εαυτού τήν Επιείκειαν, κάκείνοι τή υπερβολή

της κακίας λαμπρδν καί άκοντες πειρώνται τδν δί

καιον άπο^αίνειν. ΟύδΕ γάρ άρκεσθέντες , πάλιν Ετε

ρον όρύξαντι φρέαρ Επιτίθενται. Άπάρας γάρ, φησίν,

εκείθεν , ώρνξε φρέαρ έτερον • εχρίνοντο δε χαϊ

Λ.<-ρΙ εκείνον, χα\ έ.ΐωνόμασεν αντύ, Έγβρία. Σκο

πεί πάλιν τοΰ δικαίου τήν σύνεσιν. Ενταύθα οϋ πάν-

τη . ώς ϊοιχε , τδ φρέαρ άφείλοντο, άλλα διαμαχεσά-

μενοι , χαί π_οδς τδ προφανές τής αδικίας έρώντες

άπέστησαν. Διά τούτο Έχθρίαν αύτδ προσηγόρευσεν,

Επειδή Εχθρας ύπόθεσις κατέστη. Καί καθ' Εκάστην,

ίις ειπείν, ύπδ τών ί•^/_<ι>ρΙων τοιαύτα υπομένων, οΰχ

έδυσχέρανεν, ούδΕ μιχρόψυχόν τι Επεδείξζτο, ούδ: Εν-

ενόησε πρδς Εαυτδν, ούδΕ είπεν, ότι ΟύδΕ μέχρι φρεάτων

άπολαύειν είμ> κύριος • αρα μή Ερημος γέγονα τής

Ανωθεν ,όοπής ; αρα μή τής προνοίας Εστέρημαι τής

παρά τού Δε σπότου ; ΟύδΕν τούτων οϋκ Ενενδηαεν, ούκ

Ελογίσατο,άλλά μετ' Επιεικείαςά"άσης άπαντα Εφερε.

Δ•.ά |Γ>09] τούτο κα\ πλείονος άπήλαυε τής άνωθεν

* Ειϋ». το« ίέ 8οο" τών δι Ι)«Ι)ΡΙ ^0IΗ|- «Ι οοιήρι-ί! 8»ν.

συμμαχίας. Ταύτα γάρ,ώς ειπείν, τά συμβαίνοντα

γυμνάσια τις ήν τής τού δικαίου αρετής. Άπάρας

γάρ , φησ\ν, έχεΐΟεν, ώρνξε φρέαρ έτερον, χαϊ οϋκ

έμαχέσαντο περί αντον • χαϊ έπωνόμασε τύ δνομα

αΐιτον, Ευρυχωρία , ^έ)•ω>-, Αιότι ννν έπΛάτννβ

Κύριος ήμΤν , χαϊ ηύξησεν ημάς έαϊ ττ\ς γτ\ς.

•;'. "Ορα εϋγνωμοσύνην τοΰ δικαίου. ΊΙνίκα μΕν τά

πρότερα φρέατα Εκείνοι παρασπάσασθαι Επεχείρησαν,

ούκ Εδυσχε'ρανεν, ούκ άντέτεινεν, άλλα μόνον τζ προσ

ηγορία τών φρεάτων άνεξάλειπτον τήν μνήμην της

Εκείνων κακίας Εναπετίθει. Ενταύθα δΕ πάλιν,Επειδή

ούδε\ς Εμποδών γέγονεν, άλλα μετά αδείας πάσης τών

οικείων πόνων άπήλαυε, τδ πάν άνατίθησι τω θιώ.

ΈχάΛεσε γάρ αυτό , Εΰρυχωρίαν. Είτα Ερμηνεύει

αυτήν τήν προσηγορίαν διά τούτο, φησ^ν, Εύρυχω-

ρίαν, τούτο καλώ, "Οτι έπΛάτννε Κύριος -Λβΐν, χαϊ

ηΰζησεν ι)μάς επί τί}ς γής. Είδες γνώμην φιλόθεον,

πώς τών έν μέσω δυσχερών οϋδεμίαν μνήμην ποιη-

σάμενος, τών χρηστών μόνον μεμνημένος, ύπΕρ Εχεί-

νου τήν εϋχαριστίαν αναφέρει, καί φησιν, "Οτι έχΧά-

τννε Κύριος ι\μΐν, χαϊ ηΰξησεν ή/ιάς έαϊ τής γής;

ΟϋδΕν γάρ ούτως 4 θεδς αποδέχεται, ώς ψυχήν ευγνώ

μονα καί εύχάριστον κα\ μυρία καθ' Εκάστην. ήμέ-

ραν απαντάς ημάς ευεργετών καί Εκόντας και άκον

τα;, καί είδδτας καί άγνοούντας , ούδεν Ετερον παρ'

ημών Επιζητεί, ή τδ χάριτος είδέναι αύτώ υπέρ τών

εις ημάς γεγενημένων, ίνα καί ύπΕρ τούτου αυτού

πάλιν πλείονα τήν άμοι'ίήν ήμϊν παράσχη. Καί ίνα

μάΟης , δρα τδν δίκαιον τούτον διά τήν πολλήν αυτού

εϋγνωμοσύνην πάλιν τής άνωθεν Επιφανείας άΕιοΰμί-

νον. Επειδή γάρ αρκούσαν βάιανοντής οικείας αρε

τής Επεδείξατο Επί τε τών Εν Γεράροις , Επί τε τοΰ

βασιλέως άπωθουμένου αύτδν, Επί τε τών ποιμένων

παρασπώντων τά φρέατα, ώσπερ νευρώσαι βουλόμε-

νος αυτού τήν προθυμίαν ό φιλάνθριυπος Δεσπότης,

καί τής Επιεικείας αύτδν αποδεχόμενος τής πολλής,

Επειδή Άνέ6η έκε'ΪΟεν •> έπϊ τύ Φρέαρ τον δρχον,

ώφΟη αύτώ Κύριος έν τι} ννκτϊ εκείνη , χαϊ είπε•

Έγώ είμι ό θείς Αβραάμ τον πατρός σον ' μή

φοβον ■ μετά σου γάρ είμι, χαϊ εϊ>Λογι\σω σε, χαϊ

πΛηθννώ τύ σπέρμα σον διά Αβραάμ τύν πατέρα

σον. Όφθϊ} αύτώ, φησ'ιν, έν Γ{} ννχτί έχεί>•χ{. Σκο

πεί θεού χηδεμονίαν. "Ινα γάρ αύτδν άναχτήσητϊί,

χα\ θα^εϊν παρασχευάση , Επιφαίνεται αύτώ, χαί

φησιν ■ Έγώ είμι ό θεύς Αβραάμ τον πατρός οον,

4 τδν πατέρα τδν σδν Επίδοξον πεποιηκώς, καί Εν τοσ-

αύτη περιφανεία καταστήσας, καί ξένον δντα πιρι-

φανέστερον τών Εγχωρίων άπεργασάμενος ". 'Εγώ

είμι Εκείνος ό Εκείνον ούτως αύξηθήναι παρασκευά-

σας , Χαί μεγάλην διά πάντων τήν περί αύτδν πρό-

νοιαν Επιδειξάμενος. 'Κγώ είμι • Λίή τοίνυν φοβον.

Τί Εστί, Λ//| φοβον ; Μή σε ταύτα ξενιζέτω, τδ παρά

τού Άβιμέλεχ έλαθήναι, τδ παρά τών ποιμένων άδι-

χηθήναι. Πολλά τοιαύτα καί 4 πατήρ 4 σδς πέπονθε,

καί διά τούτων λαμπρότερος άνεδ:ίχθη. Μή τοίνυν

ταύτα σε φοβείτω ■ Μετά σου γάρ [510] είμι. Διά

τούτο ταύτα γίνεσθαι συγχωρώ , 4μού καί σΕ βουλό-

μενος διά τής Επιεικείας Ενδείξασθαι τήν οίκείαν άρε

τήν, κάκείνων τής γνώμης τήν μοχθηρίαν κατάδηλον

άπασι γενέσθαι, ίνα σε καί ύπΕρ τούτων στεφανώσω•

Μετά σον γάρ είμι. Δι* 8 καί άχείρωτος Εση , καί

τών πολεμούντωνδυνατώτερος, καί τών Ιτπ\ρί.αζό•/-

των Ισχυρότερος. Καί ή μΕν παρ' Εμού πρόνοια χαί

Επίφθονόν σε Εργάσεται • Μετά σοϋ γάρ είμι , Χ'Λ

εΰ.Ιογήσω σε, χαϊ πΛηθννώ τύ σπέρμα σον διά

Αβραάμ τύν πατέρα σον.

Σκόπει βεού φιλανθρωπίαν. Ειπών, 'Εγώ εϊμι ό θεύς

1>^.ινίΙ. ϋΐ ΙΓΜ ιτιμ. άνέίη ίνο>0•ν ί«ί.

* 5οι οι«. ίντατών ίγχωρίων)ομπ(ΐότιρο•' άπίργχβχΐΗ' »;.
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Άερα/φτοΰ χατρύς σον,ν.ιχΧ δείξας δπως ψχζιι'πι-

τοτόν πατριάρχης, ως χαταξιώσαι θεόν εαυτόν χαλείν

'Λ βρα άμ, χα\ 6 της οικουμένης Δεσπότης κα\ δημιουρ

γός ενός άνθρωπου φάσκειν είναι θεός, ού συγκλείων

μέχρι τοΰ πατριάρχου τήν οίκείαν δεσποτείαν. άλλα την

πολλήν περ\ αυτόν εύνοιαν δεικνΰς, Ούτω, φησ'ιν, αυτόν

ψκειωσάμην, ώς πάντων των άλλων άντάξιον εκείνον

έμο\ νομισθήναι. Δι' δ Καϊ χΛηθννώτύ σπέρμα σου

διά Αβραάμ τύν χατέρα σου. Πολλάς δφείλω τάς

άμοιβάς έκείνω της εις έμέ υπακοή; • δι' εκείνον οΰν

ΠΛηθυτώτύ σχέρμα σου • δμού καϊ παρεθάρ\4υνε τόν

δίκαιον, κα\ διά χτ^ς μνήμης τοΰ πατρός εις ζήλον

αυτόν διήγειρε τοΰ τήν όμοίαν έκείνω άρετήν έπιδεί-

ξασθαι. Είτα επειδή τοσαύτα αΰτφ αγαθά ύ-έσχετο,

'φχοδόμησεν έκεϊ , φησ\, Ουσιαστήριον , χαϊ έχ-

εκα.Ιέσατο τύ 6>•ομα Κυρίου, χαϊ έχηξεν έχει την

σχηνήν αύτοϋ. Τί έστιν, 'Ωχοδόμησεν έκΐϊ θυσια

στήριοι-; Τά; ευχαριστία; , φησ'ιν, έκεΐ άνήνεγκε

τω Δεσπότη, ύ-ερ ών τοσαύτην περ\ αυτόν κηδεμο

νίαν έπεδείξατο. ΚαΙ ώρνξαν έχεΐοΐ χαΊδες Ισαάκ

αρέαρ. Έν άδίία λοιπόν ό δίκαιος γίνεται ■ ό γάρ ει

πών, Μετά σοϋ ε'ιμι, χτ.\ εύΛογήσω σε. «αϊ χ.Ιη-

θννώ τύ σχέρμα σον. ούτος άΟρόον αύτω κα\ τήν

περιφάνειαν εχαρίσατο, και πάσιν αυτόν περίβλεπτον

γίνεσθαι πεποίηκεν. "Ορα γοϋν τόν Άβιμέλεχ εκεί

νον, τόν έλάσαι έπιχειρήσα/τα και είπόντα, "ΧχεΛΟε

άρ' ημών, νΰν προς αυτόν έρχδμενον. Έχορεύβη

γάρ , φησίν, Ά6ιμέ.1εχ , χαϊ ό νυμ&αγωγύς αύτοϋ

χαί ό άργ.ιστράτηγος ' χα'ι είχεν αϋτοΤς Ισαάκ '

Ίνα τί 1\Λθετε Χρύς με ; ύμε'ς δε έμισήσαιέ με ,

καΐ άχεστεί.Ιατε άρ' υμών. θέα μοι πόση τοΰ δι

καίου ή πραότης Όρων τους άπελάσαντας χα\ το

σούτον περ\ αυτόν τό μϊίος έπιδειξαμένους , νΰν έν

τάξει ικετών προς αυτόν παραγινομένους, οΰκ έ^ρό-

νησε μέγα κατ" αυτών , ούοέ έπήρΟη τήν διάνοιαν,

ϊναυλον Εχων τήν μνήμην τών παρά τοΰ θεοΰ προς

αυτόν (&η0ίντων, ουδέ τή δυνάμει τοΰ Δεσπότου πε-

ποιΟώ; κατεξανήταται τοΰ βασιλέυ•ς, άλλα πάλιν τήν

συνήθη έπιείκειαν έπιδεικνύ μένος μετά πολλής πραΰ-

τητδς φησι προς αυτούς ■ "Ινα τί ■ή.ΙΠετε χρίς με;

ύμεϊς δέ έμισι\σατέ με, χαϊ άχεστε'Λατε άρ' υμών.

Τίνος ένεκεν , φησί , παραγενέσθαι προς με κατ-

εδέξασθε, τόν Ιλαθέντα, τόν μισηθέντα ; Καϊ είχαν •

Ίδοντες έωράχαμεν 'ίτι Κύριος μετά σον , χαϊ ε"~

χαμεν • ΓενέσΟω άρα άνά μέσον ημών χα'ι άνά

μέσον σον, χα\ διαθησύμεθα διαθήχην μετά σον,

μη χοιήσειν μεΟ' ημών χαχύν , χαΟότι ήμεΐς ονχ

έβδεΛυξάμεΟά σε, χαϊ ον τρόχον ίχρησάμεθά σοι

χαΛώς, χαϊ [511] έξαχεστείΛαμέν σε μετ' είρή-

»Τ)ς , χαϊ νΰν εϋΛογημένος σν νχύ Κυρίου.

δ". "Ορα πόση τής έ-ιεικείας ή ίιχΰς, και όση τής

ίρετής ή δύναμις. ΟΙ γάρ πρώην έλάσαντες , νΰν

ν.αραγενδμενοι προς τόν ξένον , προς τόν άπίλιδα,

προς τόν άλήτην, οΰ μόνον απολογούνται υπέρ τών

1^δη γεγενημένων, και συγγνώμην αίτοΰσιν υπέρ τών

ήμαρτημένων , άλλα κα\ άνακηρύττουσι τόν δίχαιον,

3<α\'δίΐκνΰουσι τόν έπιτεθέντα αύτοϊς φδβον, χα\ δμο-

λογοΰσι κα\ τήν οίχείαν άσθένειαν , χα\ τω διχαίω

μεγάλην μαρτυρούσι τήν δϋναμιν. Τί γάρ άν εΓη

τούτου ίσχυρότερον τοΰ μεΟ' εαυτού τόνθεόν έχοντος;

Ίδύντες , φηι'ιν, δτι Κύριος μετά σοϋ. Πόθεν ύμΐν

ή τοιαύτη γνώσις; Να*., φησ\ν, αυτά ήμΐν τά πράγμα-α

4ντ\ διδασκαλίας γέγονεν. Εϊδομεν γάρ δτι έλαυνόμε-

νος τών έλαυνόντων ισχυρότερος γέγονας, κα\ επη

ρεαζόμενος τών έπηρεαζόντων περιγέγονας , κα\ έκ

τής τών πραγμάτων ακολουθία; συνείδομεν, ότι πολ

λή; απολαύεις τής 4-Λοθεν ^οπής. Τούτο δέ χα\ τής

τον θεοΰ οικονομία; έργον, τό τήν διάνοιαν αυτών

ποιήσαι χαταπλαγήναι τόν δίκαιον, καΐ γνώσιν αυτοί;

ένθεϊναι τοιαύτην. Έπε'ι οΰν , φησ\ν, έγνωμεν δτι

Κύριος μετά σοΰ , ΓενέσΟω άρά άνά μέσον ήμων.

"Ορα πώς Οπό τοΰ συνειδότος ωθούμενοι, χαϊ οϋδε-

νός έτερου χαταναγχάζοντος, ουδέ τά γεγενημένα

έξαγγέλλοντος, αύτο\ εαυτούς έλέγχειν επείγονται. Ει

γάρ μή ήδικήσατε, φησ\, τίνος ένεκεν κα\ συνθήκας

απαιτείτε παρά τοΰ δικαίου ; Άλλα τοιούτον έστιν ή

αδικία ■ καθ' έχάστην ήμίραν καταξαίνει τό συνειδός,

χαϊ σιγώντος τοΰ ήδικημένου, οί τήν άδικίαν έργασά-

μενοι τήν δίκην έφεστάναι νομίζοντες, έφ' έκαστης

ημέρας εναγώνιοι γίνονται, κα\ μονονουχ\ ύπογρά-

φουσιν έαυτοϊς τήν έκδίκησιν. τών ήμαρτημένων. "Ο

δή κα\ οΰτοι μαθόντες, Γενέσθω, φησ\ν, άρά άνά

μέσον ημών χαϊ άνά μέσον σον. Κίτα λέγουσιν,

οποίαν βούλονται γενέσθαι τήν άράν. Καϊ διαΟησό-

μεΟα διαθήχην μετά σον, μη χοιήσειν μεθ' ημών

χακνν, διότι ήμε7ς ονχ έ€δεΧνζάμεΟά σε. "Ορα

πώς εναντία εαυτοί; Οπό τοΰ θορύβου χα\ τής αγω

νία; φθέγγονται• Μή Χοιήσειν μεθ' ημών χαχάν.

Τίνος ένεκεν οΰτω φοβεϊσΟε τόν δίκαιον, δρώντε; κα\

προς το-^ις επηρεάζοντας τοσαύτην τήν έπιείκειαν

έπιδεικνύμενον ; Άλλ' δ αδέκαστος δικαστής, τό συν

ειδός, αυτούς διήγειρε, κα\ εις Ιννοιαν ήρχοντο, δσην

περ\ τόν δίκαιον τήν άγνωμοσύνην έπεδείξαντο, κα\

διά τούτο ύπό τοΰ φόβου και τής δειλίας οΰ συνορώ-

σιν, δπως εναντία λέγουσι. ΜΙ} χοιήσειν, φτ,Λ, χα-

χύν μεθ' "ημών, χαΟότι ήμεΤς σε οϋχ έβδεΛνξά-

μεθιι. Τίνος ουν ένεκεν άπηλάσατε ; Άλλ* ό δίκαιος

ούκ απαιτεί εύθύνας, ουδέ ελέγχει τά τζα,ρ' αυτών εί-

ρημένα. Καϊ Ιν τρέχον, φησ\ν, έχρησάμκθά σοι

χαΛώς. χαϊ έξαχεστε/Λαμέν σε μετ' εΙρήνης, χαϊ

νΰν σν εύ.Ιογημένος ύχύ ΚνρΙον. Όράς δτι τήν

άνωθεν δίκην έδεδίεσαν. "Ηδεισαν γάρ δτι καν αυτός

δι' έπιείκειαν μή άμύνηται τά είς αυτόν γεγενημένα,

άλλα δ τοσαύτην περ'ι αυτόν πρόνοιαν έπιδεικνύμενος,

εϋθύνας αυτούς απαιτήσει τών είς τόν δίκαιον γεγε

νημένων. Διά τούτο έξευμενίζοντες τόν δίκαιον, καϊ

συνθήκας άπαιτεϊν επείγονται, δμοΰ κα\ ύπερ τών

ήδη γεγενημένων άπολογούμενοι, κα\ υπέρ τών έξης

[ηΙ2] τήν άσιράλειαν έαυτοίς περιποιούμενοι. Καϊ

έχοίησεν αϋτοΐς, φησ'ι, δοχην, χαϊ 1-ραγον χαϊ

ΐχιον χαϊ άναστάντες τφ χρωΐ , ώμοσεν έκα

στος χρύς τον χ.Χησίον αϋτοϋ, χαϊ έξαχέστει.Ιεν

αύτοΰς Ισαάκ, χαϊ άχψχοντο άχ' αύτοϋ μετά

σωτηρίας. "Ορα τού δικαίου τήν φιλοφροσύνην, πώς

άμνησικάκως αυτοί; διελέχθη , χα\ οΰ μόνον λήθη»

έποιήσατο τών είς αυτόν γεγενημένων, άλλα χα\ πολ

λην περί αυτούς τήν φιλοξενίαν έπιδείκνυται.

Έχοϊησε γάρ, φησ'ιν, αύτοΤς δοχήν, χαϊ έραγοτ

χαϊ έχιον. Διά τής εστιάσεως πληροφορήσαι αυτούς

βούλεται, ώ; ούδεμίαν μνήμην ποιείται τών εί; αυ

τόν ίίργασμένων παρά αυτών. Καϊ έξαχέστειΛετ

αΰτονς, φησ\, χαϊ άχψχοντο μετά σωτηρίας. 'Ηνί-

ξατοδιά τούτου ή θεία Γραφή, δτι μετά πολλού τοΰ

φόβου τόν κίνδυνον -ροσδοκώντες παρεγένο^/το, καϊ

περί τοΰ παντός, ώ; ειπείν, άγωνιώντες τήν προς τόν

δίκαιον άπολογίαν έσπευσαν ποιήσασθαι. Είδες πώς

ουδέν ίσχυρότερον αρετής, ουδέ δυνατώτερον ; πώς

ουδέν άσφαλέστερον τοΰ τής άνωθεν συμμαχίας απο

λαύοντος ; Είτα έν εκείνη τη ήμέρφ. φησ'ιν, άχεΛ-

Οόντες οί χαϊδες τοϋ Ισαάκ ώρνζαν φρέαρ, χαϊ

είχαν, Ονχ ενρομεν νδωρ. Καϊ έχά,Χεσεν αύτύ,

"Ορχον. άιά τούτο έχάΛεσε τύ δνομα τη χόΛει ,

Φρέαρ δρχον, έως της σήμερον ημέρας. "Ορα κα\

ενταύθα έκ τών γεγενημένων τήν προσηγορίαν αυτόν

έπιτιθέντα τψ τόπω. Επειδή γάρ έν εκείνη τή ήμερα

τό φρέαρ δρύξαντες ουδέν είρον , έν ί) τους δρχους

έποιήσαντο πρό; αλλήλους, Φρέαρ όρκου έπέθηκεν

δνομα τω τόπιο, ίνα ϋπόμνησι; ή τών γεγενημένων.

Είδε; πώ; ούτε τήν άπό τού νόμου διδασκαλίαν έχων

δ δίκαιος οίτος , ούτε προς έτερον τίνα ίδείν έχων ,

άλλα τώ πατρί κατακολουθήσας, χα'ι άπό τοΰ 'ϊ)
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ΑΙηαΙκν ραΐτ'ιι ΙιιΊ, οι ΟΒίειιιΙίΙ φίοιιιοϋϋ ί>ί1ιϊ νίηιϋεανε-

ιίι, ριορι ίυηΐιμιο ΓοοοιϊΙ | .Ίΐιίηι-οη.ιπι, ίια ιιΐ (1ίςιι:ιΐιι$

δϊΐ μ-' νοοιιπ: Ιίοιιηι ΛΙιηΙκΐ , 3ΐφ•.ε ΠοιιΓιιιιη 30 εοιι-

<ΙΊιογ οΐ'Ιιίδ, ιιιιίιι$ ΙιοηΓιηίδ Γ>ουιιι $6 (Ιίχοπΐ, ηοη οοιι-

εΐυιίβηδ ίιι ιι. »> ριιίπιιπ ηα υΌπιίιιϊυιιι βιιυιη, δβιΙ πιαςηαπι

ίιι ί 1 1 ιι ίιι δΐιιιπι Ιιοηονοίβηΐίιιηι ηιοηδίπιιΐδ : ίΐα, ΐηφίϊΐ,

«υιιι ιπίΐιϊ Γεεί ρΓορπϋΐ», ιιι ηριιιΐ πιο ΓοριιίοΙιιτ (αιιΐί,

ιρκιιιΐί »'ϋ οι«ι : κ*ί> : ίιΐοο Ει ηιιιΐΐΐρΐΐεαοο ιειιιεη Ιιιηιιι

ρτορίετ ΑίταΙιαιη ραΐτειιι ίιιαηι. ΜιιΙΐα<, ϊηι|ΐ)ϊ1, ϋϋ ιΐο-

Ιιβο ΓϋΐΓΪΐιυΐΊοιιββ οΙ) $ιιαιη ίιι ηιβ <Ί>> (Ιίοπιίαπι : ι^ιΙιιγ

ρΓορΙιτ ΐΐΐυιη ΜιιΙΐΊρίκιώύ ιειηειι Ιιιαιιι ; ϊίιιιιι] οι ]ιΐδ!ο

(ίιΐιιι "ι : 1 1 1 1 ϊηϋίιϋΐ , 61 Γηε(3 ρηΐιϊδ ηιοιιΐίοιιβ , αά .νιιιιι•

1.ιιιιΙ;ιιιι |>3ΐβπι:ιπι νίιΐπίοιιι ρπινοειινϊΐ. ΡοδΙφιαιη ηιΐΡΐη

ΐαηία ει Ιιοιι.ί ρΓΟίηίβϊι, 25. ΉάίβεανΐΙ, ίηπυίΐ, Μ αΐίατε,

ει Ίηνοεανϊΐ ηοιηιη ϋοηιϊηϊ, ει />.π( ΐΐίίε ΙαοετηααιΙιιιη

ιηιιιη. Ουίιΐ β^Ι, Λ'.άίβεανχΙ ίίΐϊε αΙΐιιτε? Οπιΐίηπιιιι ηεΐίο-

1105, ϊΐΐφΐΐΐ, ΊΙΙίι: Ποίιιίΐιο ιιυΐυΐϊΐ, φΐϊ ΙΠ 111.1111 ρΓΟ 80 £6850-

ταΐ δοΙΓιοίΐυιΙΐηοηι. Ει (οάετιιιιΐ ίΙΙίεριιεή Ιιααε ρηίειιιη.

Οβηιιιηι ειιπι μτιιπΙ:ιι•ο ι]ο£ϊΙ ]υδΐοδ : ιι.ιιη ιρΓι ιΐϊχο-

ι :ιΙ , Ερο Ιεενιιι χιιιιι , εΐ Ιιεηεάϊεαηι Ιε , εΐ ηιηΐΐίρΐίεαΰο

ιαηεη Ιηιιιη : ϊμδο κϊιιιιιΐ οιιιιι εΐ ίΐίικίηνϊΐ, εΐ οπιπϋκι,•.

Γοοίι δροοίβΐιϋοηι. Ιιαηιιε νίϋε ΑυΐιηεΙεεΙι ίΙΙιιιη , ςιιϊ

3ΐιϊί!εΓ8 οιιιη 3£(;ι•ε8$υ5 881, ηε (Ιίχίΐ, ΑΗ α ιιοοιι, ηιιιιε

:ιιΙ (.'ΐιιη ηεοβϋβιιίοπι. 26. Ινίί οιιίιιι, ίιιι]ΐιίΙ. ΑοϊηιεΙεεή,

«Ι ρτπξεείη» αι/ηαιεεϊ εί ώιχ εχετε'ιΐιι» ε]η» ; 28. βί άίχ'ιΐ

ει» Ιιααε : Οιιατβ νειήίΐίι αά ηιβ.' νοι αιιίαη οά'ιο ηιβ

Ηαοαϊιιίι, ίΐ εχριιΐϊιΐίι α νοΙιί». Υίϋο, οΐΐδοοπ), ςυαιιία

δ'ιΐ π)αη$υο1ιΐ(1ο ]ιΐδΐί. Υίιίοιίδ οοβ α ςυ'ιΐιιΐδ Γυ£3ΐιΐδ ογβΙ,

61 ςαί Ιαηΐο οιιιιι οιΙΊο Γιιοπιηΐ ρΐΌδΟφίιιΐϊ, ιιιιηο νοίιιΐϊ

διιρρίίοβδ »(1 $ε νοιιίΓΟ, ηοη 8ΐιρειΊ)ίνίΙ ΟίΐιιΙΐ'Λ 008, ηοη

εΙ»ΐο Γιιίΐ 3ηίηιο, ηιοπιηι• οοπιηι φΐοο δίο'ι 3 ϋοηιϊ-

η» (ΙίιΟ Ιικ;::ιιιΙ , ηοφιε νίιίακ; ϋοηιίηί ΓπΊιΐϊ ίιΐίΐΐΓ-

ιοχιΐ ι -οιιΐι-.Ί τε^οιη : &ε(Ι ίιοπ.ηι εοηδίιείιιηι ιιιηιΐδΐιο-

ΐικίίιιειιι |ιγ.γ $ο Γογοιικ, οιιιιι ιηοςηα Ιεηίΐβιε νοιΊιιιπιιιι

(Ιίχίι εϊ$ : Οαανε νεη'ιιΐ'ι» αά ηιβ 1 νοι αιιίαη οάϊο ηιβ

παοιιΐιΐϊι, α α νοοΐ» εχρηίίιΐη. ΟυβΓΟ, ίιΐφΐϊΐ, οειι$ιιϊ-

8ΙΪ8 πι νοίιίε τοιιϊεικί.ιηι $ίι ηά πιο οχρυΐβιιπ) οι οιΐίο

η:ιΙΓιΙυιη? 28. Ει ά'ιχεηιηΐ : ΥίίΙαύη νϊάίιηιη ηιιία Οο-

Μ/ηΐΜ (βπιιη , ίΐ άϊχϊηιιΐ! : ΡΊαΙ ιχιεπαιίο ΐηΐετ ηο» εΐ

ίηΐετ Ιε , ει άϊεροηεηιαι (οεάιι$ Ιεεηιη , 29. «< ηε (εεεη*

ηοΐίαηη ηιαίιιηι , «τιι.' ηοι ηοη αίοηιΊηαύ $ηιηνι Ιε , εΐ

ι,Ηοιηοάο ιεειιηι οεηε $νηΐΗ$ κ« , ει <1ίηιϊίϊιηη$ Ιε ειιηι

ριιεε, εΐ ηνηε οεηεάίεΐαι Ιιι α Οοιηϊιιο.

\. ΥίιΙο ι,ιι:ιπΐιιιπ ηΊ3ΐΐ8ΐιεΐυι1ίιιί8 πώιΐΓ , ςιΐ3ΐιΐαφΐε

νϊπυΐί$ ρο(εηΙΪ3. Νβιη ςυϊ ρπϋοιιι αΐχ'βεηηΐ , ηιιιιε

νοηίιιιιΐ ;ΐ(1 ρεΓΟβΓίηυιη , λΛ \\ται\\ οϊνϊίαιβ εβιοιιίειη ,

3ιΙ οιτοιιοιη : ει ηοη δοΐυιη $:ιΐϊδίιιοίυηΙ , βε εχοιΐ83ΐιΙ

8β ϋε ϋβ ο,υιΐ! οοηιηιΐδ(•Γ:\ηΐ, οι ροοεβιοιιιιη νοηϊκπ)

μβΐιιηΐ, δοϋ οι ρΓα(1ίο:ιιιΐ ]ϋΐΐυιιι, ίυϋιεαηΐηυβ δΐϋϊ ϊη-

οιΐ88ΐιηι ηιβίιιηι, ιιο οοΐιίϊιεηΐϋΓ βιι.ιηι ίιιΓίΓπιίοιειη , ε!

^ιι81^ πια^ηαπ) ΙοβΟπΙιΐΓ ν'ιηηίοηι. ςιιϊιΐ οηίιη ΓοΙιιΐδΙϊυβ

οο ο,αί βοευηι Ιιβϋοΐ Ι>οιιηι? Υίάεηία , ίιιο,υ'ιΐ , ηιιοά

Ποιηιηιιι ΐεειιαι ειΐ. ΙΙηοΌ νηοΐδ ΐΐΐα βείεηΐίιι ? Ρι-οΓεείο,

(Ιΐεηηΐ , τοδ ίρ<ι.ι.• ηοδ οΌουεΓυηι. νίϋίηιιιβ ιε βυηείιιηι

3υίκ6ΐιΐϊΙ)ΐΐ8 ίοιίίοΓειη Γβοΐυηι εδδε , ει νβχβΐηιιι εο8 3

ο,η.ϋϋδ νεχα1ι»Γβ 8ΐιροΓ388ε , ει εχ γοπιιιι δοπο ΐηΐεΐ-

Ιοχίιιιικ ίο 8ϋ| επκ» ίηιϊ αιιχϊϋο. Ηοε ϊΐιίεπ) ϋίνϊηαί

«)ί ρεηδ3ΐϊοηϊ$ οριιβ οβί , ηιιοιΐ ιηοη» εοΓυη) οϋ5Ιυριιο-

Γίΐ ^Ί8IοIη, ει <]υιΐ(] Ιιοε οι^ηονοπηί. ^υοη^η^η ϊ^ϊΙιιγ,

ϊηςιιΊΐ, ΠηιιΓιιιιΐδ ΐοοιιπι, Ρΐαΐ εχ&εετηΐϊο ϊηίετηοι. νίιΐι)

(|ΐιοιηοί1ιι ίιηροΙΙεηΙο εοηδοίοιιΐίβ 8οηιεΐϊρ8θ8 ΓερΓεΙιοι.-

(Ιιτο Γι•-Γιπ:ιΐι!, ειιηι ιιιιΐΐιι* αΐϊιιβ εος.ιΐ, νεί Γ:κ•ί;ι ο!ι]ί-

οίιιΐ. Χιιιη ηϊδϊ ίημιπαιη ΓεεΊ&δοιίδ, ηιιιίΓο 3 ]ιΐδ!ο ροιϊΐίδ

ιιι Ιβμιογ Γ(ο(Ιιΐδ? δβά ΪΙ3 κε ΙιβΙιει ίιψίδΐίιϊα : φιοιί-

(Ιίο εοιίδείβηιία ιποπίοΐ, ει εϊίβηΐε εο ςυϊ (ΐΠεηβοδ β»!,

ροοιιαηι αΐηυο ιηι'ιοηοιιι οχΐ^ϊ ριιΐιιιιΐ ηαϊ ίη]ιΐ8ΐϊΐίβηι

8υηΙ ορεηιΐί : α,υοίίιΓιε :ιιι^ιιιι ιιιγ, οι φΐπ$Ί βΐοϊιηεΙίρΜβ

ρΓ.Γδοι-ίΙιιιιιΙ ροΐ'οιιΐοηιιιι 8ΐιιιΐ'ΐηιι ιιΐΐϊοιιεηι. ΙιΙ ουιη οΙ

ίΙΙί αΊιϋεϊδδεηΐ , Λ'ί/ , ϊηΐ|υίυιιΙ , εαεεΓαιίο ίηΐετ ηοι ει

Ίηιετ Ιε. ΚοίικΙο ιΐϊοιιηΐ ηιιαίειη εχδεεπιΐίοηεπ) ίϊοπ

νοϋηΐ. Ει χηίοίηιχιι [οειίηι Ιεειιιη , ηΐ ηε (εεετίι ηοο'ιι

ηιαίιιηι , ιίεαί ηυι ηοη ιαηιιιι ιε αουιηΊηαιί. ΥίιΙο π,ϋιι-

ιιιοιίπ ρ'ΐζΐιηιιΐί.ι ϊιιΙοΓ 8β ρπε ιιιοηΐί- 3ιι§ογο 01 Ιιιι 1)3-

Ιίοιιο ΙοφίιιηΙιΐΓ : Νε (εεετχι ηυΰίι ιιιαίιιιιι. Οπιιι ■■ 8;ο

ΙϊιιιυΪ8ΐΪ8 ]υδ1ιιιιι , νίιΐοηίοδ ειιηι Ι.τιιΙ.ιιιι ρπο 80 Γοιιβ

ηΊ»η8ΐιεΐιιιΙίηοιη εΓ§3 608 ιριί ΐ3εο8δοϋιιιιΐ? 5οι! ιιιοογ-

Γυριυ8]ΐκ1οχ , οοηβοίβηΐίβ , οηβ βχπίιινίι, ει ιιιιίιιιιιιΐ-

νοΓίοπιιιΐ φΐ3ΐιΐιιηι οι•£3 ]ιΐίΐιιηι ίιι^ιηΐί ΓηοΓΐηΐ : ρπ>-

ρΐιτι•:ι ρηΐ' ιϊιηοΐ'ο βΐηιιε ΓοπιΓκΙίιιο ιιοιι βΐιοηϋιιιιΐ 8β

(1ίνοι•83 61 ρυςηηπίϊ.ι Ιοφίΐ. Νε [εεετίι, ίηφίίΙ, ηιαίαιιι

ηυΰίιειιιη , ιίεηί ηο» ιε ηοη αοοηύηαΐι ιιιχηιιι. (}υ.ιι•β

ί^ϊιν ηΐιου'ΐδΐϊϊ ? Υοπιηι ]ΐ)5ΐυ5 ηοη ρείίΐ Γ3ΐίοιιειη,

ιιοφιε εχρθ8(ιιΐ3ΐ, ηο(|υο οοπιηι ιΐΐεΐη ηΓ^υϊΐ. Ει ηιιο-

ηιιιΐο , ίικριίι , οεηε Ιε ιι«ί ιιιηιιιι , εΐ ά'ιηι'ιιϊιηιιι Ιε αιιη

ραεε , ει ηιιηε Ιιι οεηεάίεΐιιι α ϋοηιίηο. ΥίαΥδ εο$ διι-

ροΓηβιιι νϊιιιΐϊοίηιη 1ϊιηυί856. ΝοπιηΙ οιιίιιι ςιιοιΙ ΓιοοΙ

Ίρβε ρΓορ',εΓ 1ιυη»3ηίΐ3ΐοηι $υ3ηι ιιοιι ιιΙοίδοοιοΐυΓ ιρι:«

ίοοοηιιιΐ , ευιη οοιίβ φΐί ι.ιηΐιιιη ε]ιΐδ οιταηι ημοΐιιιΐ ,

Γορείίΐιιπιιιι 6880 πιΐίοιιοιη εοΓυιιι ψυ: ίη}ιΐ8ΐυιη Γ»εΙ:ι

ίιιιτιηΐ : ε3ρΓ0|:Ιιτ ]ιΐδΙιιιιι ρΙικΜίιΐ , οΙ ριιοΐιιηι ίιιίιο

οιιιιι εο 8ΐυϋεηΐ , είιηυΙ ει ριο ϋδ ιρυο Γ οια εΓ3ΐιΐ

Μΐΐίοηοιη ιοιίιΐοηίοδ , εΐ ίιι ίιιΐιιιυιιι δοευΓίΐηΙοιη δίΐιί

οοιιείΐίίΐηΐεί. 30. Ει (βείΐ είι , ΐηηυίΐ , εοηνΜιιηι , ε!

εοηκ'άβτνηΐ ει ο'ώβτηηί : 51. ε! εηιη ιιιηεχ'ιιιεηι ιηαηο ,

μιταυ'ιΐ ηηιιιφιΗφιε ρτοχϊηιυ ιιιο , ει άίιηχήΐ εο» 1$ααε ,

ει άϊκειιεηιιιΐ αο εο ειιηι ιαίιιίε. Υίϋο ]ιΐ81ϊ Ιιεηί{;ηί(3-

Ιοιη , ιριοηίπιΐο οιιιιι είδ 3ΐ)8(]ΐιε νίηιΐίοηικϋ ειιρίϋίΐ31β

ΙοφίϊΐϋΓ : εΐ ιιοιι -οίππι ο!ιΙί\ ίδοίΐιιι• οιιππιι ιριτ ίιι 80

ί.κΐιι, 86(1 ηι.Ίμικι Ιιοδρΐΐβΐίοΐβ ίΙΙο$ βχείρϊι. ίΊ'ιίι οινιη

ε'ιιεοηνίνίιιηι, εΐ εοηιεάεηιηΐ εΐ ύϊοεηιηΐ. Οοιινίνίο 831ϊϊ

εβΓίβ άαΐ .-ΐΓβηιτιοηία , βο ηοη ίοτβ πιοιηιτβιη εοπιιη

ηυχ ίιι 86 οοηιιιιίδοπιηι. Ει άιηι'ιιϊΐ εο», ίιιιμι ι, εΐ αϋε-

τιιηΐ ιίιιιι ιιιίαΐε. 5ϊ^ιιίΓιο.ινίι ροι• Ιιοε ιΙίνϊιι.•ι δοηρίιιια,

«08 ιιιη^ηο ι πιο Ιίηιυιο .ΐ(1νειιί$8ε, ροιΊ.ΊΐΙιιιιι εχβρε-

εΐ.ιηΐβ'ί , ει (Ιε γοιιιπι δΐιιηιηα , πι ίΐ:ι (Ιϊοηηι , πηχίοβ ,

υΐ οχπίδΐίΓοηι 8ο , 3(1 ]ιι>ΐιιιη οοι Ιεηϋίδδο. νίϋίδΐΐ

ςυοιηηιΐο ιιϊΙιίΙ ν.πΐϊιϋυβ νΪΓΐιιίβ ? ηϋιίΐ ροΐεηΐίυι δΐιροΓ-

ιιϊ$ αοχϋϋδ Γιοΐο? Γοδίεα αΊοίΙ : 32. Ιιι άίε ϊΐίο αϋετιιηΐ

ριιετϊ Ιιααε , ιί [οάετιιηΙ ριιίεηηι, εί άίχετνη! : Νοη ϊη-

νειιϊηιιι» αφιαιιι. 33. /•'( νοεαυΐί οιιιιι , ^Η^αιιιεηIυηι. Ει

ΐίΐείηο νοεανϊ! ηυηιεη είυϊΐαΐί , ΡιιΙειι» Ιιιταιηεηΐϊ , νιηιι»

ίιι ΙιοάίεΐΊΐιιιιι άίεηι. ΥίιΙο 61 Ιιίο, εχ ϋδ ηυχ Πιοΐη βηιιΙ ,

Ιοεο ιιοιιιοιι ϊιιιροϋίΐιιιη. Χιιιπ ςιιϊιι βΟΌδβο ρυΐεο ιιϊΙιίΙ

ίιινοιιοπιιιΐ ίη ϋίο ϊΐΐο ςιιο ]ιΐΓ3ΐηειιΐα ιπιογ 86 ίοοβπιιιΐ,

ΡυΙευηι ]ιΐΓ.ιιηοιιΙί νοεβνΐΐ ιιοιιιοιι Ιιιοϊ , ϋΐ Γιιοιοπιιη

ιΐιιηι-οΐ ιηοιηοι ίιι. Υίιϋδΐϊ φΐοηιοιίο ]ιΐδΐυ8 ϋίο , ηιι'ι

ιιπριο 3 Ιο£ο ογιιιΙϊιιι•. ΓπΊι , ηοιριο 3ιΙ ίΐΐίφίει» νίΠιιΙο

ρΓχϋίιυη) τοδρίεεΓΟ ροΐιιίι, βοιΐ ραΐΓ 5 νθ8ΐί£Ϊβ δειμιη
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Ιυβ, (Ί ϋιιείιΐδ α εοπ^ϋίβηΐία ηι:ι;ϊ8ΐι-:ι Ιιιιηι.ιηχ ηαίιΐΓχ

ϊιΐϋϊιη , Οηΐιιιη εχηίϋιιίΐ ρΐιίίοδορίιί.ιηι ? ί>ιι;ΐ• εηΐηι αϊ•

€0 ΓαεΙα $υη( , ιιοη ίοΐυπι ηιαιιδυεΙικΙίιιεηΊ ίηιΐίειιΐιηηΐ

]υ$1ϊ, $6(1 βΐ ρπι•εερΐ3 ϋΐιπδΐί δΐιϊδ ϋΐυηι ορβήουβ ϊγπ—

ρΙβΓβ ο•1οηιΙβΙιαηΙ. Νβηι ΚΙ ηαοοΙ ΟΙιπδΙιΐδ (ΙίδοίριιΙϊδ

ίιΐιίδ ρΓχείρίεηδ εΐ βάΊηοηβιΐδ ϋίοι-ΐιαΐ , ιιε βοΐοβ (Ιϊΐί

ββηΐβδ (ΙίΙίξει-εηΐ , βοά ει εη;3 ίιιίιιιίεηβ εαπιαιεπι εχ-

ΙιϊΙίβΓβηΐ ( ΜαίιΙι. 5. 44 ) : Ιιοε ϊΙΙβ ηυιιε ηιιιΐΐο βηΐεα

ίιηρΙ,Ίκιΐ , βΐ οιιία ηοδρίΐαΐίΐηΐε (πκ.ΐαύηΐ εο$ ςυΐ

ιιΐ3$ιιο ϊρδυπι οάΊο ρπίδεφιιιΐί Γιιεπιιιΐ : οιιιιιειηφιο

νίηάίεΐχ ευρίάΊΐβΙεπι απίιιιο δυο εχε1υϋε!)31.

5. ΜοταΙϊ» ερϊίοαιιε. — Οικι ί^ίΙιΐΓ ηοδ νεηία (Ιί^πί

βπιιιηδ , φιί ροδί %\ αΐίαιη , ροδί Ιαηίαιη άοείπηαηι εΐ

8;ι1ν31οπ5 |ιγ.ι•(0|ι1.ί , ηβφιε αά Ιιιι]ιΐ8 }ΐΐδΙί ιηειίδΐιηιιι

ρει-νεηΪΓε ναΐβηιιΐδ ? Ει ο-υία" ϋίεο, 3(1 ε]υδ ηιεηδυΐΜπι ?

Νεαυβ ρΓορε 3ά$ΐ3Γβ ρο$$υηια$. Ταηΐβ εηϊιη ηυιιε

ιηαΐίιίχ 3ΐ>ηιΐ(ΐ3ΐιΐΪΜ οΐχΐυχίΐ οιιιηϊβ , ιιΐ ει ιΐίϋ^ειιΐοδ

ϋϋί^βΓΟ Γ66 αιΐιηοιίυιη Γ3Γ.1 δι Ι. ϋηϋο Ίξ'αατ ηούϊδ 8α-

!::Ιί-> δρβδ, &ϊ ριώΐίεαηίδ (ΙεΙεηοΓεδ Γυεππιιΐδ? δίοιιΐ

ιΐίοϊΐ (Ίιι ϊδΐυδ. 5ϊ άΐΐϊαϊΐίι άίΗ^εη1ε$ νο», ηιι'ιύ αιιιρΓιηι

[αάίί$ ? ηοηηε ει ρΜϊεαηί Ιιοε [αάιιηί ( ΙοΊά. ν. 40 ) ?

Ει ΟιιϊδΙιΐδ ο,υίάεηι νοίεηδ ηθ8 3(1 δΐιηηηυηι νΐπυΐίδ

νεηίιε Γβδίίε,ίιιηι , Ϊ11ί$ δυρεΓίοΓββ νιιΐι εββε : ηοδ 3υ-

Ιεπι ϊιιΓοποΓεβ εβίο δίικίεηιυδ. Ει φιίϋ ο"ίεο , ρυΜίεα-

ηί$? ϋβΙεποΓεΐ ει ΙηΙι-ηηίΐΗΐδ , ει δερυΙεΓΟηιηι άίι•ε-

ρίοηηυδ, ει Ιιοηνε'κΐίδ. Εΐβιιίηι Ιιι οηιιιεδ ϋιΐί^υηΐ εοβ

ςυ'ι βΓ£3 86 οειιβ 30εεΐΐ δΐιιιΐ , βΐ 89ερεηιιπιει•ο εΐίβπι

ρΐΌ (Ιίΐβίΐίδ ρΟΓΪεΙίΙ.ΠιΙΙΙΓ. ΟΐΐίιΙ ίβίΐΙΙΓ ΑκτίΙ Ι1θ1)ΐ$

ηιίίιταΙι,Ιίϋϋ, αυϊ Ι3ΐιΐαηι 3 Κοιηίηο πιΐδβπεοπίίηηι

ηβειί δυπιυδ, ει ϊηηιιιτιοι-α ηκιία Γ,ιείεηΐίηυδ άβίεηοΓββ

ίιινβιιΐιιιυΓ? ΟΙΐδβεΓΟ ΐ^ΐΐατ , εο§ιΐβηΊυ$ βΐ δυρρϋεϋ

ιιι ΐβηίΐυιϋηεηι , εΐ εοιιΓυδίοηίδ (|ΐι:ι: ηΐίΐιί ΓιιΙυηι εδί

ςΐ'3νίΐ3ΐειη , αε νεί δηΐΐεπι ηυιιε ηοδίΓίΐιη 3£ηο863πιυδ

66ΐιθΓθδΜίΐεηι , βΐ ουίεπιρβΓειηυδ οΌεΙπηχ ΟΙιπδΙί ,

»ε ηοη δοΐυπι ηοβ (ΙίΙίςεηΐβδ δ'πιεει-ε (Ιί1ί£αιηιΐδ , οπιιιί

ο Ι!» ει ίηνίϋία αϊ) αηίηιαυυδ ηηδΐη$ εΐίιηίηαΐίδ : δεά εΐ

εοδ φιί Ιιοδ'ίΙίΐεΓ ηοδ ρειβεηιιιιιιΐΊΐ• , ιΐίΐί^ει-ε δΐυάεβ-

ιηιΐδ : ηεφιε εηϊιη πΙϊΐβΓ δπΐιιίεηι εοιΐδεο•ιιί ηοδ ρο$$ϊ-

Ιιϊΐβ «γϊΙ, Ι1Ϊ8Ϊ Ιιβε ϊγκ οιΙ;ιιιιιΐδ νϊα : ει ηια^ϊδ ςυαηι εοδ

ςιιι ηοβ (ϋΐί^υιιΐ, ίΙΙοδ (ϋϋ^εΓβ δΐυϋεαηιυδ, υΐροίε ςυί

ιιοΐιίδ ϊΐιηιιηιεηιΐ'ΐιιιι Ιιοι,ο ίιπι δϊηΐ 3υεΐηΓ6δ. 8ϊε ειιίιιι

ει ρεΓεβίοηιιη ηοδίτοπιπι Γεηιίδδίηιιειη ίιινεηίΓβ,βΐ

Ιη)ΐιιίΙΐ:ιΐ3 ηιειιΐε ει εοηΐηϋ βηϊιηα Πβιιη» ρΓβεηπ ρο-

Ιειίπιιΐδ. Οιιϊη ευηι ιιηϊιηη ηΐ) οπιιιί οιΐίιι Ιίθ6Γ3 ιιιεηΐε

ΐΓίΐηΐ|!π11:ι ε>1 , Ρεηι'ιιπιιιι βειίιιΐο ίηνοεηΐ , ιηυΐΐυηΐφΐβ

ΐίοί δυρεΓηε αυχΊΙϊιιιη εοηείΐϊβΐ ; φιο<1 ηουίδ ηηιιιίΐιιΐδ

εοηεβ()3ΐυΓ , £Γ3ΐϊ» βι οβηϊηηίΐηιβ ϋοηιϊηί ηοδίΓϊ ίεβα

ΟιηβΓι, εαϊ βίοπα ευηι Ρβΐι-ε βι βηηείο 8(ιϊγϊΙ«, ηυηο

εΐ δβιιΐ[ΐβΓ, 61 ϊη δχτιιΙ» δχειιΐοηιηι. Λιηεη.

ΗΟΜΙίΙΛ ΕΙΙ1.

ΚταΙ αιιίαη Είαύ αηηοηιιη φιαάταιρηία, βΐ ώιχ'π ΙαάίΐΗ

βίατη Βεά (α) ΟΙιεΙία», $1 ΒαιεηιαιΙι βΐΐαηι ΕΙοηι

Εναΐ, ει εχαιρεηιΙ>αιιΐ Ιιααο βί Κώεεεαιη (ϋεη. 26.

34. 35).

1 . Αβε ει Ιιοάίβ δι ρΐβοβΐ .ι^ΓειϋβηιυΓ εα ςιιαη ηοη

(β) ΗεοΓ3ίευ$ Ιβχΐιΐδ ^Τ^. νυ1;τ3ΐ3 τεείβ Ρεεη. νοεβ

3ΐιΙβιηί3ΐίη3 ΒεεΙ, :»ι-οιιι .-ιΐο ΙηΙΟΓρπΊαΙϋΓ νεΓδίο Οτχα ΒαΠ..

Ρογτο Ιιιεε νβΓδίο οΐ'χε» ιιιηχίιηε οπιηίιιηι Άά ΗεηΓϊίεβηι 1β-

αίοηβιη »(χθάΊι. ν»πι ςικκΐ β•^ Ιε^βΙαρ ρπ) Βεεν, υιιΐ Βΰετχ,

ϋ Ιΐϊυϋ <*ϋΙιίε οηυηι βχ καηδπιιιίαΐκιηο ΙίΙεΓατυπι Μο1ιι.)ί-

ιΐίοι.ι δεηιιιιιιΐιΐΓ, βί δίιι^ιιΐο, ηιιβηΐυιη ηοΐιίβ εοηεειίί ■

ΙιΐΓ, :ιρεπ.Ίΐιιιΐδ, ιιι ϋοιηυπι ειιηι υΐίΐίΐαίε »Μ(]ιιλ Γβιϋιο

ροδδϊηιυδ. \ ίϋοοιηιΐδ ίςίΙιΐΓ, ηικε ρηιηυιη Ιβεΐα βιιιιΐ.

54. Εται αιιί,'ΐη Ειαύ, ίη(|ιιίΙ, αηηοτηηι ηναάται/ϊηία, βί

αεαρ'ιΐ ^ικ^'αIι βίαιη ΙΙινΙ ΟιεΙΚεί, εΐ ΒαίεηιπΙΙι βϋαιη

ΕΙοηι ΕναΗ : 35. ει εχα&ρεταοαηΐ /«ηα« ει Κεύβκατη.

νίιΐι• (]ΐΐ3ΐιΐ:ι εχ ρ3υείδ Ιιίδ νειΊιϊδ ηιΐιϋδΐ ί ροδδιιιιΙ.^ιιΠΓΟ

εηϊιη ηο1>Ϊ8 ιιιπιιΐ'πιηι ηιιηοπιιιι Εδ3ϋ δϊ^ιιανϊι ? Νοη

3ΐ)δφιε εαυδη, δε(1 ιιι δεηεείυΐεηι άϊδεβιηιΐδ Ιδοαε,

(;ιιηΐ(|ΐιε ^3I1) ρΓονεείυηι Γυϊβδε 3;ΐβ1ε. Ναηι δϊ ιηβηιυΓεβ

Γιιεπιιιιΐδ εοπιηι ηυ3?. .ιηΐεη (1ϊεΐ3 δυιιΐ, ει εηιη,ηιιηιιιΐο

:ιοει-ρϊιΚοΙιεοθ3ηι,()ΐΐ3άΓη;;:ιιΐ3 ηηιιοι ιιιιι Γιιϊ<86,(|Π3ηι1ο

αυΐεηι ιΐ3ΐί δυηΐ ει Γιΐϋ, ;ιηιιοπιηι εο\3§ϊιιΐ3 : δείεηιιΐδ

ευηι ηυηε εεηιεηαπιιηι βδδε, ει ίη ρΓοΓιιηάίδδϊιηα $β-

ιιιχίιΙο. ({υοηίαηι ειιίιιι ροδίΐιηε ηαπαΐυΓυδ 68(, ςυο-

ιηικίο ρι-χ δεηϊο ΗεΙ)εΐ3ΐοδ οευΐοδ ΙκιΙιιιειίΙ, ίιίεο ιιυ-

ηιεηιιη ,ιιιηοπιηι Εδ3ϋ :ι^δϊ§ιι;ιΐ, ιιι ϊηιΐε ΐεηιριΐδ 1*;ι*ε

εεπο δείτε ροδδϊηιυδ. Γπ'ρίειο.'ΐ άϊεϊΐ, Εται ααΐεηι

ΕίαΑ αηηοηιιη φιαάιαφιύα. ΠείιΐιΙε ιιΙ δεϊαηιυδ ΓιΙίί

ε]υ$ ΐειιιοηΐιιιειη, ηιιϊ υχοΓβδ (Ιυεευαΐ 3 ςεηΐίΐιυδ, 3

ςυϊυυδ ηοη οροιΐε1)3ΐ, ιΐεείίΐηνίΐ ηουϊδ, ιιηαηι ΓυΪ8$ε

εχ βεηεΓβΟΙιειίχοπιΐϊΐ,βΙΪΒΐη ηυΐβιη βχ ^ειιετβ Ενχο-

πιιη ; ιριιιιηνίδ ηϊηϊΙ Ι3ΐβ ευιη μιγοιο ορθΓΐε!)3ΐ, ιριί

ά'ΐά'ίΓΐδδβΙ (|1Ι3Ιΐΐ3ηΐ (ϋΙί^εηΠ.ΊΙΙΙ ρηΐΓΪ3Γ6ΐΐ3 3011111)1118861,

ρΐ'.Γπρίειίδ δεΓνο δυο, υΐ (1ε εοςηηΐίοηε δΐιπ Πΐϊο Ι&336

3(Ιι1ιιεει•6ΐυΓ υχοπ ςυ'ιβ εΐι;ιηι ηι;ιΐει• ίρδΟΓυιη Κεϋοεε.ι

6Χ ΟΙ3ΓΓ3Π νθΙ16Γ3ΐ. ΥΟΠΙΙΙΙ υΐ δΙ;ΐΓΐ!ΙΙ 31) ίηίΐίο δΐΐί'ΐ

ίηοι-(]ίιΐ3ΐο$ ιηοπ'δ ίικϋεπτεί, ϊηεοηδυΐΐϊδ ρ3Γεη(ίυιΐδ

Ϊ1Ι38 (ΙιιχϊΙ. ΕΙ υΐ δοΐηπιαβ φΐηιη ιιι:ι1ε ηιοπιΐ.υ ηιιιΐίε-

Γ6δ Γιιεηηΐ, αΐϊείΐ δειΊρΙιΐΓβ : Ει εταηί εχαιρεΓαηΙει

1»ααε ει Βώεεεαηι. Ει ςυϊ(1 ε$ΐ 1ι:ιε ιιιαΙίιί;ι ρε]υ$,

(]ΐι:ιηιΙο ίΐΐχ ςιιοε οηιηεηι ΙιοηοΓειη ΊιηρεηιΙβΓε (1εΙ•ε-

Ιιαηι, ιιοη δοΐιιηι Ιιοε ηπη3^6ΐ)3ηΐ,8εά ει βάεοηΐεηΐϊο-

ιιπιι ρ3Γ3ΐχ εΓ3ηΐ? ΙΙχο πιιίειη οπιιιία ηοη 3ΐ>δ()ΐιε

ι -31183 ΙΓίδΐυι ί3 ηοΐιίβ δί^ηΊΓιεαΐ ; δεά υΐ ροδίεη, ειιηι

νίάεΓίδΚεϋεεεβιη 3 :κμ ^1» ιηη]οή οβηενοΙεηΓια ρΓΟδεηιιϊ,

(Ιίδε.πδ 63ΐη ιιοη ίιιριι•Ϊ3 τειη εαιτι Γεεϊδδε. ^ .< •ιι 3υ1εηι

ηβ δεπεηι εοηΐεχίυδ ρΓχνειιϊηηιυδ, δοπρία ϊρβ3 δβ-

φΐηιιιιΐΓ. 1. ΕαεΙηιη αϊ αιιίειη ροιίαναηι &εηιιϊΙ Ιιακ,

εΐ Ιιώεΐαύ ίΐιηΐ οαιίί β/υ* αά νίάεηιΐιιηι (ϋαρ. 27) : μιιι

βηΐπ), ϊηηυίΐ, ριοε βεηίο νϊϋεΓε ηοη ροιεπιΐ : ει νοεανίΐ

Ειαύ βΐϊηιη ΐΐιαιη ηαΐα ηια]οτβηι, ει άίχ'η ει : 2. Εϋί ηα,

εοεε κηιά, ει ηειαο ύίοη ηιοΗα ηιεχ. 3. Λ'ιιηί Ίαχίιιχ

ίΐίηιβ ατηια ΐαα, ρΐιατείταιη εΐ ατειιηι, ε1 εατεάίτε ίη

εαιηρηηι, εΐ νεηατε ιιύΐά ϊΐηαύοηεηχ , 4. εΐ [αε ηύΐιι

εάιιΐία, ιϊειιΐ εαο αηιο, ^ι α([ετ ιηίΐιΐ, ιιΙ εοιηαίαιη, ιιι

ίεηεά'ιοαΐ 1ε αηίιηα ηιεα, ρτ'ιιι$φιαηι εαο τηοηατ. Ηίε

υΙΐδεεΓΟ, εΐίΐεείε, 3ΐΓιιη;κ1νεπ<• ϊιηιηεηδίιιιι ϋεϊ δβρίεη-

ιΊ.ίιι), εΐ ηαοηιοοΌ ρβίεΓ ιριίιίειη ^εηιιίιιηιη ρΓα: δε

ΓβΓεηδ (ΙϊΙεοΐίοηεηι , ηχε ϊιηρεΓβνϊΐ Ε^3ϋ; 83ρίβηδ

αυίειιι βι οιιιηΊροΐεηβ ϋοπιϊηιΐδ ροΓ Κε1)6εο»ηι ρι-χάΊ-

εΐή ικ'ΐη Μΐ3ηι ϊιηρΚ'ΓΪ ειιΐ'3ΐ, οΌεεηβ ηοδ, ςυαιιΐυιη

ν:ι1ι:3ηΐ νϊπυδ εΐ ηιοΓυηι $ιιανίΐ3δ. 111ε εηϊιη ει οΐ) ρτΐ-

ιηοςεηίΙυΓαηι, ει ου ρ3(πδ 6Γ§3 δε αΙΓιεποικ-ιη ρτϊ-

ιηαίιιιη δε ΙιαΙιεΓε ρυΐ3ηδ, δίηιοί άβδίίΐυΐυδ οηιηίΐιυδ

ίιι νεηΐιΐδ εδί, ςιιΪ3 ηυχ ίη £6 κγϊιιΙ, βΙΓεΓΓβ ιιοΐαίΐ : Ηιε

αυίειη, ςηϊα αοκιεδίΐεβ εΓ3ΐ νΐπυΐε ρΓχϋϊιυδ, ει £Γ3•

εηπιιη, φΐχ ΓΓεηιιβηιβΓ βεείϋίι ίη ιιίΙ)Ιϋ?, υΐ ίη ΡροΙββοπίί-

ηίδ κ.1 ιιεχαμία Οδίβηϋίπιαδ.
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φύσει τ^ ανθρωπινή έγκειμένου τω συνειδότι διδα

σκάλου οδηγούμενος, τοσαύτην φιλοσοφίανέπεδείκνυτο;

Τ4 γάρ γεγενημένα ού μόνον την έπιείκειαν έόείκνυ

τού δικαίου τούτου• άλλα καΐ τά τοΰ Χριστού παραγ

γέλματα δι' αυτών των ϊργων αύτδν πληρούν άπέφή-

νε. ΚαΙ δπερ ό Χρίστος έλεγε διαταττδμενος τοις

μαθηταίς χα\ παραινών, οϋ μόνον τους αγαπώντας

αγαπάν, άλλα χα*, προς τους εχθρούς την άγάπην έπι-

βείκνυσθαι, τούτο οίτος άνιυθεν έπλήρου , χοΛ πρδς

τους τοσούτον μίσος περ\ αύτδν έσχηχότας τοσαύτην

έπεδείκνυτο την φιλοξενίαν, χα\ τδ της μνησικακίας

πάθος έξώριζε τής εαυτού ψυχής.

ε'. Τίνος ούνάνείημεν ή μεΐς συγγνώμης άξιοι, ημείς

οί μετά την χάριν, χαϊ την τοσαύτην διδασκαλίαν,

κα\ τά τού Σωτήρος παραγγέλματα, ουδέ τδ αΰτδ μί-

τρον τφ δικαίω τούτω φΟάσαι δυνάμενοι ; Και τί λέγω

τδ αϋτδ μέτρον ; Άλλα μηδέ έγγϋς στήναι ισχύοντες.

Τοσαύτη γάρ νϋν έπεπόλασε της κακίας ή υπερβολή,

ώς σπάνιον είναι κα\ τους αγαπώντας αγαπάν. Πόθεν

ουν ήμίνέσται αωττ^Ιας έλπίς, εΐ μέλλοιμεν κα\ τών

τελωνών χείρους γίνεσθαι; καθώς φησιν ό Χριστδς

λέγων, Έάν άγαχάτε τους Αγαπώντας υμάς , Τί

περισσον χοιέϊτε; ονχϊ χαϊ οί τεΧώναι τύ αύτύ

Χοιοϋσι; Και ό μέν Χριστδς ρουλόμενος ημάς είς

τήνάκραν κορυφήν τής αρετής άνελθεϊν, εκείνων ανω

τέρους είναι βούλεται • ημείς δέ κάκείνων έλάττους

είναι σπεύίομεν.[5!3] Κα\ τί λέγω τελωνών; χείρους

κα\ τών ληστών, καΐ τών τυμβωρύχων, κα\ τών άνδρο-

φόνων. ΚαΙ γάρ τούτων έκαστο; τδν πρδς αύτδν άγα-

■πητικώς διακείμενον αγαπά, και πολλάκις κα\ κιν-

δυνεύειν υπέρ τού αγαπητού καταδέχεται. Τί ουν άν

εϊη ημών έλεεινότερον, δταν ο'. τοσαύτης άξιωθέντες

παρά τού θεού φιλανθρωπίας τών μυρία έργασαμένων

χακά εύρισκώμεθα χείρους ; Έννοούντες τοίνυν, πα

ρακαλώ, χαΐ τής τιμωρίας τής έχει γινομένης τδ μέ

γεθος, κα\ τής αισχύνης τής ενταύθα τήν ύπερβολήν,

όψέ γούν ποτέ τήν οίκείαν έπιγνώμεν εύγένειαν, χαΐ

τΐίΐθώμεθα τη τού Χριστού διδασκαλία, κα\ μή μόνον

τους αγαπώντας άγαπώμεν γνησίως, πάσαν βασκα-

νίαν κα\ φθόνον έξορίζοντες τής εαυτών ψυχής, άλλα

χάν έχθρωδώς τίνες ώσι πρδς ημάς διακείμενοι, κα'ι

τούτους αγαπάν σπο•.δά£ωμεν• κα\ γάρ ουδέ έτερους

σωθήναι δυνατδν ημάς, μή ταύτην έλθόντας τήν όδόν •

χα\ μάλλον τών άγαπώντων ημάς τούτους αγαπάν

σπουδάζωμεν, άτε δή μυρίων ήμϊν τών αγαθών προ

ξένους γινόμενους. Ούτω γάρ κα'ι τών ήμαρτημένων

ήμϊν τήν συγχώρησιν εϋρασθαι δυνησόμεθα, κα\ μετά

κατεσταλμένης διανοίας κα'ι συντετριμμένης ψυχής

τάς πρδς τδν θεδν ικεσίας ποιεΐσθαι. "Οταν γάρ ψυχή

έκτδς γένηται πάσης απέχθειας, κα\ τδν λογισμδν έν

γαλήνη Ιδρυμένον έχη, μετά πολλής τής νήψεως τδν

Δεσπίτην καλούσα , "πολλήν έπισπάται τήν άνωθεν

£οπήν• ^ς γένοιτο πάντας ημάς άξιωθήναι, χάριτι

κα'ι φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

μεθ' ου τώ ΙΙατρ\ ή δόξα, άμα τιϊ> άγίω Πνεύματι,

νϋν κα\ άε'ι, καΐ είς τους αιώνας τών αιώνων. 'Λμήν,

ΟΜΙΛΙΑ ΝΓ.

Ήν δέ Ήσαν ετών τεσσαράχοντα, χαϊ ίΛα€ε την

Ίονδϊθ θυγατέρα Βεΐ\Λ τού ΧετταΙου, χαϊ τήν

Βασεμάθ θυγατέρα 'Ε.Ιύψ τον Εΰαίον, χαϊ ήσαν

έρίζουσαι τφ Ισαάκ χαϊ τή 'Ρεΰέχχα.

α'. Φέρε κα\ σήμερον, ει δοκεΐ, τά έξης τών χθες εί-

ρημένων έπελΟόντες, χατάτδήμΐν έγχωροΰν άναπτύ-

ξωμεν έκαστον τών γεγραμμένων, ίνα τήν εντεύθεν

ΡΛΤΗΟΙ.. Γι β. 14V.

ώφέλειαν χαρπωσάμενοι, ούτως ο'καόε άναχωρήσω-

μεν. "Ιδωμεν τοίνυν τήν αρχήν τών άνεγνωσμένων.

Ήν δέ Ήσαν, φησ\ν, ετών τεσσαράχοντα, χαϊ

&Αα6ε τήν ΊονδΙΟ θυγατέρα ΒεήΛ τον Χετταίου,

χαϊ τήν Βασεμάθ θυγατέρα 'Ε.Ιώμ τοΰ ΕΰαΙου, χαϊ

ήσαν έρίζονσαι τώ Ισαάκ χαϊ τ ή 'Ρεβέχχφ. "Ορα

πόσα έκ τών ολίγων τούτων βημάτων έστι χαταμα-

Οεϊν. Τίνος γάρ ένεκεν ήμϊν τδν άριθμδν τών ετών τοΰ

Ήσαΰ έσήμανεν ; Ούχ απλώς, άλλ' ϊνα εντεύθεν κατα-

μάθωμεν τοΰ "Ισαάκ τδ γήρας, κα\ ότι λοιπδν προβε-

βηκώς ην. Έάν γάρ μνημονεύσωμεν τών έμπροσθεν

είρημένων, χαϊ ότι, ήνίχα μέν έλαβε τήν 'Ρεβέκκαν,

κα\ αϋτδς τεσσαράχοντα ετών έτύγχανεν, ότε δέ έτέ-

χΟησαν οί παίδες, έςήκοντα ετών ήν, εϊσόμεθα ότι

νύν εκατοστού λοιπδν έτους έπιβάς έν βαθυτάτω γηρα

έτύγχανεν. Επειδή γάρ μέλλει μετά ταύτα διηγεϊσθαι

ήμϊν, [514] ώς ύπδ τοΰ γήρως άμβλυτέρας έσχ: τάς

όψεις, διά τούτο τών ετών τοΰ Ήσαΰ τδν άριθμδν

έσήμανεν, ίνα εντεύθεν είδέναι έχωμεν ακριβούς του

Ισαάκ τδν χρόνον. Διά τούτο Ελεγεν, ΎΗν δέ Ήσαν

ετών τεσσαράχοντα. Είτα ίνα μάθωμεν τού παιδδς

τήν προπέτειαν, ν.α\ ότι παρά τών εθνών, ων οΰκ

έ/ρήν, τάς γαμετάς ήγάγετο, έδήλωσεν ήμϊν, ότι ή

μέν έκ τοΰ γένους τών Χετταίων ί,ν, ή δέ έχ των

Εύαίων ■ καίτοι γε έχρήν αύτδν μαθόντα, όσην σπου-

δήν ό πατριάρχης έποιήσατο διαστελλόμενος τώ παιδΊ

τω εαυτού, ώστε έκ τής φυλής αυτού γαμετήν τίϊ>

"Ισαάκ ένέγκαι, κα'ι ότι ή μήτηρ αυτών ή 'ΡεΟέκκα

έκτης Χαρ\όάν ώρμϊτο, μηοέν τοιούτον βουλεύσασΟαι.

'Λλλ' ϊνα έκ προοιμίων δ:ίςη τών οικείων τρόπων τδ

άτακτον, προλαβών έκείνας ήγάγετο. Κα\ ϊνα μάθω

μεν τών γυναικών τδ δύστροπον, φησ'ιν ή Γραφή,

ΚαΙ ήσαν έρίζουσαι τώ Ισαάκ χαϊ ΐ\\ Ί'ε€έχχςι.

Κα'ι τί άν εϊη ταύτη; τής μοχθηρίας χαλεπώτερον,

όταν αϊ πάσαν τιμήν άπονέμειν όφείλουσαι, μή μόνον

τούτο μή ποιώσιν, άλλα κα\ πρδς φιλονεικίαν πα-

ρασκευάζωνται ; Ταύτα δέ πάντα ούχ απλώς ήμϊν ή

ιστορία σημαίνει, άλλ' ϊνα μετά ταύτα, έπειοάνΐόη;

τήν Τεβέκκαν πρδς τδν Ίϊχώβ πολλήν τήν εύνοιαν

έπιδεικνυμένην, μάθης ώς ούχ άπεικδς πράγμα δι-

επράττετο. Τέως δέ ίνα μή τήν άκολουΟίαν προφθά-

σωμεν, αυτοί; έπώμεθα τοις γεγραμμένοις. Έγένετο

δέ μετά τύ γΐ}ρασαι τύν Ίσαά.ι, χαϊ ήμβΛύνθησαν

οί ('ϊΟαΛμοϊ αντοΰ τοΰ όράν ούκ έτι γάρ, φησ'ιν,

ύπδ •™>ύ γήρο)ς όράν ήόύνατο • Καϊ έχάλεσεν Ήσαν

τον νΐονο.ντον τον χρεσβύτερσν, χαϊ εΐχεν αΰτώ•

Υιέ μου, 'ιδον έγώ γεγήραχα, χαϊ ον γινώσχω την

ήμέραντής τε.ίευτής μου. Νϋν νΰν.1ά€ε τύ σχεΰός

σον, τήν τε γαρέτραν χαϊ τύ τύΐ,ον, χαϊ εξεΛθε εις

τύ .-ζεδίον, χαϊ Οήρενσώ• μοι Οήραν, χαϊ ποίησαν

μοι εδέσματα, ώς φι3& έγώ, χαϊ ενεγχέ μοι. Ίνα

<ράγω, δχως εϋΛογήσβ σε ή ψυχή βύν, πρϊν ή άπο-

ΟανεΊν με. Ενταύθα μοι σχόπει, αγαπητέ, τήν άφα

το•/ τού Οζου σοφίαν, κα'ι όπω; ό μέν πατήρ τήν φυ

σική•/ φιλοστοργίαν έπιδεικνύμενο; ταύτα διετάςατο

τω Ήσαΰ- ό δέ σοφδς χα\ εϋμή/ανο; Λεσπότης διά

τής 'Γεβέκκας τήν οίκείαν πρόό(5ησιν είς έργον έξ-

ενεχΟήναι παρασκευάζει, διδάσκων ή μά; όση τής αρε

τής ή ισχύς κα'ι τής τών τρόπων επιεικείας. Κα\ γάρ

εκείνο; μέν κα'ι άπδ τών πρωτοτοκίων, χα\ άπδ τής

τού πατρός περ\ αύτδν διαθέσεοις τά πρωτεία ίχί'.ν

νομίμων, άθρόον απάντων έρημος ηΰρίσκετο, επειδή

τά παρ' εαυτού εί^ενεγχεϊν ούκ ήβου'/ήθη• ούτος 41,

επειδή οΓκοθεν ήν ένίρ:το;, υί\ τήν άνωθεν ε!χε

(Ιοπήν συμμαχούσαν αύτώ, κι\ άκοντος τού -ιτρο;

6
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τήν παρ' αύτοΰ εύλογίαν έπισπδται. Ουδέν γάρ Ιβχυ-

ρδτερον τοϋ παρά της δεξιά; εκείνης βοηθούμενου.

"Ορα γοϋν ακριβώς άπαντα, ίνα μάθης τής οικονομίας

την ύπερβολήν, χα\ πώς 6 μεν της εκείθεν απολαύων

ρ^οπής, πολλής έν άπασιν άξιοΰται της συνεργίες,

ώστε τήν τοϋ πατρός εύλογίαν είς αύτδν μετενεχθή-

ναι • δδέ πάντων διαμαρτάνει, προδεδομένος οΓκοΟεν

δια τήν τών τρόπων μοχΟηρίαν. "Ρεβέκκα δέ, φησίν,

ήχουσε ΛαΛοΰντος "Ισαάκ προς 'ΰσαϋ τέν νΐύν

αύτον. Έπορεύθΐ) δέ Ήσαϋ εις τύ πεδίον θηρασαι

θήρα* ζφ πατρϊ αύτοΰ. Είπε δέ 'Ρεβέχχα πρύς

τον νΐύν αυτής τον έΛάσσω. Δια τι προσέθηκε. Τον

έΛάσσω; Επειδή άνωτέρω είπεν, ότι [515] ΈχάΛε-

σεν Ίσιιίιχ τον υΐύν αύτον τον πρεσβύτερον, ίνα

μάΟωμεν τίνι νΰν διαλέγεται ή "Ρεβέκκα, φτιαΧ,Πρύς

τόν έΛάσσω, τοϋτ'έστι, τδν Ιακώβ• "Ιδεέγω ήχονσα

τον πατρός σου ΛαΛοϋντος πρύς Ήσαϋ τον άδεΛ-

■φύν σον, 'λοΧ Λέγοντος • "Ενεγχέ μοι θήραν, χαϊ

ποίησαν μοι εδέσματα, Ίνα φαγων εύΛογήσω σε

έ\•αντίον Κνρίον, πρύ τον άποΟανεΐν με. Ταύτα

■ μεν ήκουσα τοϋ πατρός σου προς τον άδελφόν σου τδν

Ήσαϋ διαλεγομένου. Νΰν ουν, νίέ, άχονέ μον χαθά

-σοι έγΪΛ έντέΛΛομαι, χα) πορενΰεΐςείς τά πρόβατα,

■Λάβε μοι εκείθεν δύο έρίφονς άπαΛούς χαϊ χαΛούς,

χαϊ ποιήσω αυτούς εδέσματα τφ πατρί σον, ώς

φιΛεϊ, χαϊ είσοίσεις τφ πατρί σον, χαϊ φάγεται,

όπως εύΛογήσ$ σε ο πατήρ σον πρύ τον άποθα-

)•κϊν αυτόν.

β'.'Όρα μητρός φιλοστοργίαν, μάλλον δε θεοΰοίκονο-

•μίαν. Αύτδς γάρ ήν 4 καϊ ταύτην προς τήν συμβου-

λήν δυγείρων, καΐ το πάν χατορθωθήναι ποιών. Εί

δε; της μητρδς τήν άρίστην συμβουλήν; "Ορα κα\

τοΰ Ιακώβ το περιεσκεμμένον, καϊ. δπως διά της

άποκρίσεως τών οικείων τρόπων δείκνυσι τήν έπιεί-

χειαν. Είπε γάρ, φηΛ, προς τϊχν μητέρα αύτοΰ •

"Εστίν Λ άδεΛφό'ς μου Ήσαϋ άνήρ δασύς, έγώ δέ

άνήρ Λεϊος • μήποτε ψηΛαφήση με ύ πατήρ, χαϊ

ϊσομαι εναντίον αυτού ως χαταφρονών, χαϊ έπάξω

ίμαντφ χατάραν, χαϊ ονχ εύ.Χογίαν. Πολλή τού

παιδδς ή ευγνωμοσύνη, χα'ι ή πρδς τδν πατέρα αιδώ;.

.Δέδοικα, φησ'ι, μή είς τδ εναντίον μοι τά της σπουδής

.έ-ίλΟη •, μή δδξω έναντιοϋσθαι τή τοϋ πατρδ; γνώμη,

.χα\ αντί της ευλογίας κατάραν έπισπάσωμαι. Τί ουν

ή 'Ρεβέχχα, ή θαυμασία κα\ φιλόστοργο;; Επειδή

ούκ έξ οικείας γνώμης μόνον τοΰτο διεπράττετο, άλλα

χα\ τή άνωθεν ύπηρετείτο προ£(5ήσει, πάσαν σπουδήν

.ποιείται, τδν φόβον έξελείν τού παιδδς, χα\ Οάρσος

Ινθεϊναι,ώστε τήν συμβουλήν είς έργον άγαγεϊν • καΐ

Λύχ ύπισχνεϊται αύτώ δτι δυνήσεται παρακρούσασθαι

τδν πατέρα και λαθεΐν άλλα τί ; Έπ' έμέ ή χατάρα

■τον, τέχνον • μόνον ύπάκονσον τής φωνής μον,

χαϊ πορευθείς ίνεγχέ μοι. Κάν γένηται τοιούτον τι,

*ί>ησ!ν, ουδέν αύτδς παραβλαβήστ). Μή τοίνυν δείση;,

αλλά θαρρών Ύπάχονσόν μον τής φωνής, και ποίει

.τά παρ' Ιμοΰ σοι συμβουλευθέντα. Τούτο άληθώ; φι-

- λοστοργία μητρδς, τδ υπέρ τοϋ παιδδς έτοίμως άπαντα

καταδέχεσθαι. Ταύτα ύπο^α ίσχυσε έξελείν τού παι-

δδς τδν φόβον. Καϊ πορευθείς έΛαβε χαϊ ήνεγχε τ ή

μητρϊ αύτοΰ • χαϊ έ.ιοίησεν εδέσματα χαθά έφίΛει

ύ πατήρ αύτοΰ. Καϊ Λαβοΰσα, φησιν, ή 'Ρεβέχχα

Ζην στοΛήν τού νΙοΰ αυτής τοϋ πρεσβυτέρου την

χαΛην, ,ή ην παρ' αύτη έν τφ οΐχφ, ένέδνσεν

"Ίαχώβ τύν νΐύν αυτής τόν νεώτερον, χαϊ τά δέρ-

, ματα των έρίφων Χεριέβηχε περί τους * βραχίο-

* 5!ΐο ΟοίίΙ., ιικΊϊιη ψΐίπι ΡάίΙί, ςιι'ι ΜχήΙ ίπι'λΟοι. Εη

•>> Οιιίηαιιβ η$3. ρι11ί1>|. περιεΟηχεν επϊ τοώς.

νας αϋτοϋ, χαϊ έπϊ τά γνμνάτον τραχήΛου αύτοϊ;

χαϊ έδωχε τά εδέσματα χαϊ τους άρτονς, οΐ•ς έχυίη-

σεν, είς τάς χεΤρας Ίαχωβ τοϋ υΐον αυτής, χαϊ

είσήνεγχε τφ πατρϊ αύτοΰ. θέα μοι ενταύθα τής

"Ρεβέκκας μετά τής φιλοστοργίας χα\ τήν πολλήν

σοφίαν. Επειδή γάρ είπεν ανωτέρω, δτι δ μεν ην

δασϋς, δ δέ λείος, τήν στολήν, φησ\ν, ένέδυσεν αϋτδν

τοϋ Ήσαϋ, καϊ τά δέρματα περιέθηκεν αύτώ, [516]

και πανταχόθεν σχηματϊσασα αύτδν, ώς τήν άπατην

είς έργον έλθείν, δοϋσα τά εδέσματα και τους άρτους

είς τάς γεΐρας, παρεσκεΰασε προσαγαγεϊν τώ πατρί.

Σκόπει μοι πάλιν ενταύθα, πώς τής άνωθεν χάριτος

ην τδ πάν. "Οταν γάρ ημείς τά παρ' εαυτών είσ-

ενέγκωμεν, δαψιλώς άπολαύσομεν κα\ τής παρά τοϋ

θεού συνεργίας. "Ινα γάρ μή ^αθυμώμεν, μηδέ άνα-

πεπτωκίτες ώμεν, βούλεται κα\ ημάς τι συνεισφέρειν,

ϊν' οΰτω χαϊ τά παρ' εαυτού έπιδείξηται• χα\ οϋτε

τδ πάν τής άνωθεν γίνεται βοηθείας, άλλα δει καϊ

ημάς τι συνεισενεγκεϊν • ούτε παρ' ημών πάλιν απαι

τεί τδ πάν, είδώς της ημετέρας ασθενείας τήν ύπερ-

βολήν, άλλα τήν οίκείαν φιλανθρωπίαν μιμούμενος,

και βουλόμενοςάφορμήν τίνα λαβείν, ώστε τήν οίκείαν

φιλοτιμίαν έπιδείξασΟαι, αναμένει τά παρ' ημών ει 3-

ενεχθήναι • όπερ κα\ νΰν γεγένηται. Επειδή γάρ καϊ

ό Ιακώβ χαλ ή "Ρεβέκκα, άπερ έχρήν άφ' εαυτών γε

νέσθαι, πεποιήκασι, κα\ δ μέν ύπήκουσε τής συμβου

λής • τής μητρδς, ή δέ τά παρ' εαυτής πάντα έπλή-

ρωσε, τότε λοιπδν κα\ δ άγαθδς Δεσπότης τδ πάντων

δυσχερέστερον τούτο μετ' ευκολίας άνυσθήναχ πε-

ποίηκε, τδ μή γενέσθαι κατάδηλον τής άπατης τδ

δράμα τφ Ισαάκ. Επειδή γάρ προσήνεγκε τά εδέ

σματα τώ πατρϊ. Είπε• Τις εϊσύ, τέχνον; Καϊ είπεν

Ίαχωβ τώ πατρϊ αϋτοϋ ' Έγώ εϊμι ΊΙσαϋ ό νΐός

σον ό πρωτότοκος • πεποίηχά σοι, χαθά ΛεΛάΛη-

χάς μοι. Άναστάς χάΰισον, χαϊ φάγε έχ τής θή

ρας μον, δπως ενΛογήση με ή ψυχή σον. Έννόει

μοι μεθ' δσης αγωνίας χα\ι-α έφθέγγετο δ Ιακώβ.

Ό γάρ έν προοιμίοις ειπών τ^ μητρ'ι, Φοβούμαι μή

έπάξω έμαυτψ κατάραν, και ούκ εύλογίαν, νϋν έν δσω

φόβω καθειστήκει τοσούτον δράμα ΰποκρινόμενος ;

Άλλ' επειδή θεδς ήν ύ συνεργών τοις γινομένοις,

άπαντα είς έργον έξήει. Τί ουν, άν είποι τις, κα\ τω

ψεύδει τώ τοιούτψ θεδς συνήργησε ; Μή απλώς εξ

έταζε τδ γινόμενον, αγαπητέ, άλλα τόν σκοπδν κατα-

μάνθανε, κα\ δτι οΰ βιωτικής ένεκεν τίνος πλεονεξίας

τούτο έγίνετο, άλλα τοϋ πατρδς τήν εύλογίαν έπισπά-

σασθαι έσπούδαζεν • άλλως δέ εΐ μέλλοις απλώς τά

γινόμενα έξετάζειν, και μή τδν σκοπδν πανταχοΰ

έπιζητεΐν, δρα ά σοι τδν πατριάρχην παιδοκτόνον όνβ-

μάζειν, κα\ τδν Φινεές άνδροφόνον. 'Αλλ' ούτε έκιΐνβς

παιδοκτόνος, άλλα χα'ι λίαν φιλόστοργος, εί χαί τις

άλλος • ούτε ούτος άνδροφόνος,' άλλα τδ μάλλον χαϊ

άγαν ζηλωτής «. Έχάτερο; γάρ αυτών τδ δοκούν τφ

θεψ διεπράττετο. Διόπερ ό μέν διά τήν ύ-ακοήν πολ-

λής άξιοΰται τής άνωθεν αμοιβής • δ δέ διά τδν ζήλον

ανακηρύττεται. "Εστη γάρ, φησϊ, Φινεές, χαϊ ί.ξ-

ιΛάσατο. ΕΙ τοίνυν φόνος ευδοκίμησε κα\ παιδοκτονία

έν έκείνοις, επειδή κατά θεού γνώμην έγένετο, κα\ οϋ

τοις γεγονόσι προσέχομεν, άλλα τφ σκοπφ τών γινο

μένων, χα\ τ^ τών πιποιηκότων γνώμη, πολλφ μάλ

λον χα\ ενταύθα τοΰτο λογίζεσθαι χρή.

γ*. Μή τοίνυν τούτο σκόπει, δτι ψεϋδο; ήντά λεγόμενα

παρά τοϋ Ιακώβ, άλλ' εκείνο έννόει, δτι βουλόμενος

0 ΟυίΐΊΊΡ. ΠΜ8. ύπήκουσε τί συμβουλή.

Λ ΜυΓβΙ. β1δ3\ϋ. ώρα. ΟοίδΙ . ορα σοι χαί τ. π.

* ΟοίβΙ άλ).ά χαϊ ζηλωτής.
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113(11 Μΐροπιηιη Ιιηΐηιίΐ 5υΙ»5ίιϋ:»Γίοιη, εΐϊ.ιηι ϊηνίΐο ρ:ι-

Ιγο Ηΐϊυβ υβηεοΊεΐϊοιιεηι .-ιΐιηρίι. ΝίΙΓιΙ βη'ιπι νιιΓκϋιΐδ

βο ςιιί (Ιΐ'χίΓα ίΐΐη 3(Ι]ιιν.ιΐιιι-. ΥίιΙβ ίβϊΐιιι- (ΙίΙί^οηΙβΓ

ουιιιία, υΐ ιΐίδοηχ αΊδρεηδ3ΐίοηϊδ εχεβΙΙειιΐΪ3ΐιι ; ει ςιιο-

ιιιοιίο Ιιίε ψιίϋοιη ίΙΙα βΓΒΐίβ Γιοΐιΐδ, ηι»£ηιιιιι ϊη οιηιιϊ-

Ι)ΐι$ ;ιιι\ί1ίιιιη εϊ εοορεπιΐίοιιειη α«ϋρΪ5θίΐυΓ, ίο ιιΐ

ρηΐΓΪ5 ίπ βυηι ΐπιΐϋ,ΓοπίΚΐι• 1)εηε(1ίεΐίο : ΐΙΙο ηιιιβπι

οιηηία βιηΐΐΐϊΐ, ρβΓοειίδ δεπιείίρδυπι ρΓορίεΓ ηιοηιιη

ϊηϊηιιίΐαίειη. 5. Βεύεεεα αιιίεηι, ίηφιίι, ααάϊνίΐ Ιοφιειι-

<(•ι/ι Ιιααε πιιη Ειαη βΐίο ιυο. Ινίί αιιίεηι Ειαη ίη εατη-

ρηηι, «Ι νεηαηίητ ρτκάαηι ραίτί ιηο. 6. Ωϊχίΐ «η.ί ί>ι

Κεοεεεα αά βΐΐιιηι ιιιιιιη ρηίοταη. (}υ3Γβ 3ϋ]«ωΐ, 1\ι-

ηίοτεηι '! Οιιηι δΐιρει°ίυδ (ΙίχοπιΙ, ΥοεανίΙ Ιιααε βΐίιιηι

ιαηηι ηιύη ηια/οΓοη, ιιΐ (Ιίδεαιηυδ ειιΐ ηιιηε Ιηιρεαπί'

ΚεΙιεεε», ίηηιιίι, Αά )ηηίοτεηι, ΙιοεεδΙ, .1;ιε<>1>. ΑιιάϊνΊ,

ϊιΐφΐϊΐ, ριιΐι-ακ ίιιιιιη ίοφιοηίοη ειιιη Ειαη [ναΐτε /ι/ο, εϊ

χΐϊεεηΐεηι : 7. Α([ετ ηιϋιί νεηαιίοηεηχ, εϊ [αε ηιίΐιί εάηίία,

«1 ι'ΐιιη εοηιεάετο, οεηεάίεαη Ιε εοταηι ϋοιιιίιιο, ρήια-

φιωη ηιοήατ εαο. Ηχε ςυκΙεπι :ιυι1ί\ϊ ρ:ι(Γειιι Ιυιιηι

(τα Ι η ιυο Εδ:ιϋ ΙοηιιεηΙεηι. 8. λΊιιιο ίαϊιιιτ, βΐί, αιιάί

ηιε ιίεαΐ (βο ιίοί ρτχείρίο, 9. ει ναάε αά ονει, ει ιιιιιι'ιΐο

ηιϋιί ίηάε άηαι Ικεάο» Ιεηετοι εΐ νοηοι, εΐ (αε'κιη εχ εί$

εάιιίία ραιή Ιηο, κί αηιαΐ: 10. ε! ίη(ετει ραίτί ιηο ει εοηι-

ειΙιΊ, «< οεηεάίεαί Ιε ραίετ Ιιιιιι ρηηιφιαηιηιοτίαίιιτ ίριε.

2. Κεοεεεα ίη τεοηι ψκν αά οεηεάιείίοηεηι ίαεοοί <ώ

Ιίααεο ιρεείαηΐ, ει ιαο αηιοή ει ίριί Ι)Α ηιίηίιίτανίί

οταειιΐο ; εοορετατί ηοι νηΐΐ αιιχίΐίο αιο ϋειιι; ηοη ιο-

ορίταίιιτ ηιεηάαείο. — Υίαβ ιιι:ιΐίηιιιιι ιηηΐηδ αηιοιχκι,

ίιηο (Ιίίρεηδαΐίοιιεπ) 1>οί. 1ρ$ε ειιίιη ειιιΐ ιμΐ: εϊ Ιιοε

<'οηί>ί1ΐϋπι «ΙβιΙϊι, ει ΟΗΐιιΐα Ιχ'ΐιε α^εΓε ειιι-ηνίι. \'ϊ(1ί$ΐί

ιιι;ιΐιϊ$ οριϊπααπι εοηβίΐίυπι ? Υϊϋβ ει Ιβεο5 ρΓθνί(1εη•

Ιίηηι : ει <|ΐιοιιιοιΙο Γε$ροη(Ιεη$, δηοΓυηι ηιΟΓυηι ϊηϋί-

Γ.ιΙ ιιΐ3ΐΐ3ΐιεΙιΐ(Ιίηοηι. 11. ΩΐχίΙ ειώη, Ίηηιιϊΐ, ηιαΙη

««Λ : £*< [ταΐετ ηιεχα νϊτ ΗΊίρίάαι, εαο ααΐεη «γ Ιω-

ν\* : 12. ι/ι• {οτιε εοηίτεείεΐ ηιε ραίετ νιειια, ει ετο αηΐε

αιηι ψια&ί εοηΐεηιηεηι, ει ίηάηεαηι ιιηΐίι ΐρώ ηιαίεάϊ-

αϊοηεηι, ηοη οεηεάίαϊοηεηι. Μηςιι» ρυεη 1ιοηε$ΐ38, εϊ

ίη ρ.ιίΓοιιι ΐ'ονεΓεηΙίη. Τίιηεο, ϊικριίι, ηβ ίη ιΐινι τ-ιιιη

ονΐ'ΐιϊίΐηΐ βΐυϋία ιιιεη, ηβ τίιΙβΐΓ 3>1νεΓ83π ρηΐη$ Ββη-

ιοιιΐίχ, εϊ |)ΐ•ο ΙιπιεϋίιΊίυιιε ιη»Ιε(Ηεΐίοιιεηι ιιιίΐιί «<]-

ιΐιιοαπι. ΟυίιΙ ϊςίΐιΐΓ ΚοΙιεοοη, βϋηιΪΓβϋίΙίβ ίΙΙ.ι ει ηηΐϋΐΐδ

ΙίΙίί ? Οιιία ηοη ει $ιι:ι ιβηΐυηι $εη(εηΐΪ3 Γιιείεΐι.ιΐ, 8ΐ•/Ι

<•ι <)ϊνίηο ιπίιιί>ΐι .ιΐι.α ΟΓβειιΙο, ϊιΐι-ο οηιηϊ &Ιυϋίο εο-

ιιαίιΐΓ ει'ιηεΓ* ριιιιο ηιείυιη, εϊ 3ϋϋεΓε βηϊιηοβ, υΐ

οοιικίΐίιιιη ροιΠοίαΐ : ηεε ρπιιιιίιιίι βΐ <ριθ(1 ρο.<κϊι (Ιε-

ΙιΐιΙι.τι: ρ;ιΐΓεπί, ει Ι;ιΐεΐΌ : μ•(Ι (|ΐιίιΙ ? 13. Ιη ηιε ηε'ιάαΐ

ηιαίεάίαϊο Ιιαε, [Μ ηιΐ : ΙαιιΙαιη οίιειϊι υοοϊ ηιεχ, ει

ναάίΐη αβετ ηιϊΐά. Ει $ί ΓαεηΙ :ι1ίΐ|ΐιίι] 131ε, ίιιπυίΐ,

ιιϋιίΙ Γιΐιί ιιοεεϋϊΐ. Νβ Ί^ίΐυΓ Ιίηιεαβ, $εϋ ϋεηε Γι«Ιειι$

Οοεάχ νοεί ηιεα, ει Γιε ΐ|ΐΐ:ι: ιϋιί εοιι$ιιΙυιιΐηΓ. Ηχε νιτε

ιιι:ι1επη ϋίΐοείίο ε$ΐ, ιιΐ ρπ> ριιεπ) ρ.ιπιία $ϊΐ οηιπία

Ιαιτε. ΙΙί» ιΐίεΐίί ΓιΙίυπι 3 ΙίιιιοΓβ ΙίϋεΓβνίΙ. 14. Οιηι

ϊίβιιιτ αΜϊαεΙ, ιαηιριίί ει αΐΐιίΐίί ηιαιή «να . ει [εάΐ

ΐάπϋα, ιίηιΐ αηυώαί ραίετ ς/'κ*. Ι.'ί. Ει ιι( ιαηιριϊι Πε-

Οίεία, ίιιΐ|ΐ:ίι, αοίαιη βΐΐί ιιιϊ ιειιϊυήι ρηΐεΐιταηι, αιιαηι

ΜαΙαοαΙ ηριιά ιε άοιηϊ, ίηάιιϊΐ ίαιυο ιίϋιιιιι $ιιιιιη )ΐι ■

Μΐυιεηι, 16. (Ι ρεΙΗοαι Ιιαίάοηιιη ΙιταεΙιϊα ί/'«ί : εϊ ηαάα

ευΙΙί κ}ιιι είτεηηιάεάϊΙ, 17. εϊ άεάίί εάιιίία, εϊ ραηει φιοι

(ίί.ται Ίιι ιιιιιιιηι ίαεοο (ίΐϋ ιιιϊ, ει οοΐιιΐΐΐ ραΙη ιαο.

ν'κίο, ο!)5εεΓθ, Ιιϊε Κε-ϋοεοοε ευηι ηιαςηη «Ιίΐεειίυιιβ

εοιφιιιείηηι ιηιαπι κηρίεηΐίηιη. Νιιηι (ριϊη βιιρεηυβ

(ΙΊχϊΐ, ίΙΙυιη ηιιϊιίεηι Ιιΐδρΐϋυπι ε$$ε, Ιιυηε νεπι Ιχνεηι;

$ΙοΙα, ϊιιΐ|ΐι!ι, Ε$αά ίιΐιΐιιίι πιιιι, βΐ ρε11ί1>υ$ εΪΓειιηκΙοΙίΐ

ειιιη, εϊ ειιιη ιιικίίηυε ειπη :κ1 ιΙεεί'ρ'Ίιιιιειη ΊηίΙιυχίδ•

δει, ιΐ.-ιΐί-. εϋυΐϋβ ει ραηίΐηΐδ ίη ιικιτιιι-, εΟεεϊι υΐ ρηΐπ

.ίΙΓοπίΊ. ϋοηδϊϋεΊ'3 Ιιίε Γυΐ'δΐιιη, φιοιικχΐυ οιιπιϊ.ι βιι-

]ιεπι;ι ςΐ'ηιΐα ονοηετίιιΐ. Νηηι ςα3ΐΐ(1ο ιριοϋ η ηυΐιίδ βδΐ

οΠΊτίππίδ, ΙηΓ^ίΙβΓ ιΐίνίιιηιη οοορει°3ΐίοηεηι εοηβεηιΓι-

ηιυΓ. .Ν;ιηι πι ιΐ6 (Ιο'κΙεχ εϊ δυρϊιιί δϊηιυβ, νυΐΐ βΐίηιτι

ηοδ πΙί(|ΐιί(1 εοηΓεΓΓβ, ςυο δϊε ΠΙ» $α3 εχΙιϋ>ε3ΐ, ει ηοη

Ιοίιιηι $ίΙ Μίριτηϊ ηιιχϋϋ, δβά οροπεβΐ (Ί'ιηιιι ηοβ ηϋ-

(]ΐιίϋ δίηιιιΙ :ιΗΊ•π•(• ; ηοςυεα ηοϋίδ ΐΐεηιηι βχίςΐΐ Ιοίυιιι,

$είειι$ ϊηΙίπηΊιαίϊδ ηοδίΓΧ ιιιηςηίΐυιΐϊιιειη: δι:ϋ ριο $υα

ΙίεηϊςηίΙαΙε, εϊ νοίεηβ οεε»δϊοηειη :ιϋ<|ΐι:ιιη ηεεϊρεΓΟ,

ίιι δΐΐ3ΐη ιΙειΊηΓεί Ιϋ)εΓ»1ίΙ:ιΐεηι, εχδρεείαΐ ιιίαΙΤεηηιιι»

ηυχ α ηοΐιϊί δίπιΐ : ϊ(1 ςυοιΐ ει ιιυηε Γ.ιείιιηι εδί. Νβηι

ιριί.ι .Ι:κ'(ΐΙ) ει Κβοεεεβ Γεεεπιηΐ γ.ί ηαχ α $β (ίειϊ

οροηεΙΐ3ΐ : οι ίΙΙε φιίύΥιη υϋεϋίνίΐ εοιίδίϋο ηιαίι ίί,

Ικεε :ιιιΙειπ οιιιηϊη (|ΐΐ;ι• 3(1 $6 ;ιΙΐίΐιι•Ιι;ιιιΙ ϊιηρίυνίΐ :

Ιιιικ: ιιΐίπι Ιιοηυδ ϋοπιΐηυϊ ιη.ι^ιια Γ:ιεϊΙίΐ:ιΐ(: ρειΊίεί

ευτηνίι ςιιοά οιηηίυηι οιαΐ (ΙϊΠίεϊΙΙίιιιυπι, ιιε Γι.ιικΙίί

Ιιιι]υ$ Ι'.ι)ιιι1:ι ηοι.1 ε$$ει Ι-:ι:κ-ο. Ν.ιπι ρΐ)δΐΐ|υηιιι ηΐΐυΐίι

6(1ιιΙΪ3 ραΐΓΪ, 19. ΟΊχίί αά εαηι : βιιιι ία ει, βίι ? Εν

άίχϊΙ ίαεοο αά ραΐτεηι ιανηι : Εαο ιιιηι Ειαιι ρήιηο-

αεηίΐαι ΐιιιια : [εεϊ ιώ'ι ιίειιΐ Ιοφιαίηι ηιΊΙιί α. ϋιιτι/β

ετ<}0, ιεάε, εί εοηιεάε άε ναιαίίοηε ηιεα, ία ύειιαϋεαΐ ηιε

αηίηια Ιιια. ('.οιίδίιίεηι Ιιίε, οΙΐδεεΓΟ, ςυ»ηΐ3 εαηι ηηκίε-

Ιιΐο νΐΊ'Ιιη Ιιχε Ιοςιιυιυδ δΐΐ 1μο\}. (,ΐιιϊ εηίιιι ρΐ'ίιιείρϊο

ι1ίχεΓ3ΐ πκιΙγϊ : Τίιηεο ηε ϊικΙιιε:ιιη δηροι- ηιε πιαίεϋί-

εΐϊοιιηηι, εϊ ηυη υειιεϋϊεΐϊοηεηι : ιιυηε εχρεικίε ίιι

(1113111ο ιίιηοΓο εοιίδΐϋυΐυδ ΓυεηΙ, ηυϊ Ιαιιίαηι Γαυυΐαηι

αθετεί ? Υιίίιιιι ηυϊα Ι >< υ< επα ιμιί εοορεί'βίαΐυΓ ϋ«

(]υχ Γιεοαηΐ, οιιιηίβ ορεΓε δυηΐ ϊιηρίοΐα. Ουία1 ϊμϊΐιιι•.

ιΐίεεί :ι1ίι|ΐιίί, εοορεΓαΐυ.^ηε 1)ι•ιΐδ ε$1 ηιειιϋοείοΤ ΙΜ-

Ιεείε, ιιε ΐικΙη^τδ Ιαηΐυιη ιριικί Γιΐ, μίΙ ηιιειιϋε εΐϊ3ΐιι

δεοριιιη, εϊ υυο(1 ίϋ ιιοη Ι'.ιείυιιι δίΐ ΐεηιροΐΊΐΙϊδ εοιη-

ιικίΙι νεί ην.τΓίιίχ εηιΐδ3, κοιΐ ηιιού ί 11ο ραιτΐκ υεηεάΊ-

(Ίίοιιειιι δίυϊ εοηιρ3Γ3Γε δΐυάετεί : ιιΐίοφιί δϊ ίι.ι ίίιιι-

ρΐϊείΐιτ (μι;ε Γιυηΐ εχιιηιίικιΐυιυδ β8, ηεεριβ δειπρεε

δεορυιη εχςυΪΓ3$ , ν'ιϋε ηε ει ρ;ιΐι•ϊ;ιι•εΙι:ιιιι Γιΐϋ ϊηΐετ•

ΓεείοΓειη, βΐ ΡΙιΐηεβπ) Ιιοιιιίε-ϊϋηιη (Ι'ιεαδ'. Υετυιη ηβ•

ηιιε ΛΙιι-.ιΙιηηι ΙιΙιί Ιιοιηίείιία Γιιίι, δεϋ εϊ νηΐιΐβ εϊ Μ'-

Γεείυδ ιτμι , δϊ ςυί$ :ιϋιΐδ : ηεηυε Ρ1ιϋιεε$ Ιιοηιϊεϊϋ^,

δ(•(Ι ζεΊο ρΐεηυδ. ΙΊεπριβ οιΓιιιι «ρκκΐ Ι)ιό ρηιΐιιιΐιαίιιι ,

Γαεϊε1)3ΐ. (}ιΐ3ΐιΐ(ΐ1>ΐ'ειη ίΙΙε ρεΓ ουειίίοη ίαιιι, ηιιιΙΐ:ιιιι »

Ιΐοο π'ΐιιιιικτ.ιΐίοιιεηι ρΓοιηεΓυίΐ; Ιιίε νετο ριορίετ

ζεΐυιη ρΓΧιΙίεαΙιΐΓ. Ι)ίείΐιΐΓ εηίιιι : Οίεΐΐι ί'Ιιίιιεει, εί

ρΐααιηΐ {ΡιαΙ. 1ϋ5. 50). 5ί ϊςίΐιΐΓ Ικιηιίί'ίίΐίιιιιι εϊ ίίΐ.ι

εαϋεδ ρΙηευβΓυιιΙ, φι\» βεευικίαπι ϋεϊ δεηίειιΐίιιηι

Γΐιΐιηηΐ, ηεε αιιειιάίηιυδ 3(1 Ιλο\λ, μμΙ 3(1 δεηρηιιι

εοπιιη ςυχ ςβΓβΐΗηΐυΓ, 61 »ά νο1υηΐ3ΐειιι εοΓυιη (|ϋΐ

ίεεεπιηΐ : ιιιυΐΐο πιηβίδ 61 ηιε ρεΓρεηϋβικΙυπι ίδΐυϋ

ΓΐΙβΓΪΙ.

3. Νε• ίςίΐιΐΓ Ιιοε εοη$ϊ(1επ> , ςυοά ΓιΙδ.-ι ΓυβΓΪιιΐ ει

ςυχ (Ιίεού;ιιιΐυΐ' 3 1;ιευ1ιο, μ.μΙ ίΙΙιηΙ εο^ίιβ , νοίεηίειιι

1 ^υxια ΜογοΙ. βΐ 53νϋ. δϊε ΙοββηιΙιιιη οβί, .... χτοριηκ

εχφάΓαι,ίατη ΗΜ άϊπηιΐιιιη εή! ραΐηιιχίιιιιιι ει&ίιΐά ίι*•

ιεφείοτειη, ει ι Ιάηεεηι Ιιοιηιαάαηι.



407 5. ΜΑΝΝΙδ ΟΙΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΠΟΗΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4Ρί

Ροιιιη ρΓ.τίΙίοΐίοηοηι ίιηρίβη , οηιηίη ιιί βίο ΠβτοηΙ άΊδ-

ρεηδηνίδδε. Ει υΐ δοίη» Ρευηι ΟΓηηίη ΓηοΊΓιη ΓειΜ'ιιϋδδβ,

ίΓίΛπι βη φκο ΐΙίΠϊοϊΙϊη εηηΐ : νίιΐε ςιιοηιο(1ο]ιΐ5ΐ«δ ηοη

ροίποπΐ δΐΐίρίοηπ Γι•3ΐιϋεπι , βοά ρει-δυβδίΐδ δίΐ άίοιίδ

ϋιιεοί), οι οιιηι οάΊιΓιη ίϋΐ3 οοιηεάίδδεί, 1)βηεα*ίοιίοιι'ιο»ΐ8

«ιιηι ΓΟίηιιηοΓβΐ. Ει ηοη ρπυδ 3 νοηηΐ'ιοηο γοο"πΙ

Εβαϋ , πυβπι οιηηκι βδδβηΐ ϊπιρΙεί» : υΐ ρβΓ οπιηί.ι

8ΓΪ.ιπιιΐδ, νοίιηιΐηΐε Ρεί Ιι.τε βΟδίη Γαΐδδβ. 20. ΰίτϋ

αηΐίΐη, ίηφίιΐ, Ιιααε : (}ιιϊά Λοο, φιοά Ιαήι εϊΐο ϊηνε-

νΐιΐί, βΙΊΊ 111ε αηιεηι άιχίΐ : Οαοά ιταάΐάϊΐ Όοτηΐηη»

Ωειι» η/Μ5 οοϊαηι ηιε. ΑιΓιοο ίη ηηβΐΐδΐίίδ 5ΐαΙ>ηΙ Ιιιοοΐ),

ηιΐβου.Ίΐιιι•φ>ο ρΐυπιτιυηι Ι'ιηιΟΓ ερίδ : νεπισι Ικηο οηιηίη

ρΓορΙΟΓοη ΓηοΙη δΐιηΐ, αϊ άΊδΟΛίηιΐδ ΓοΙιιΐδ ίρίίδ Ροιηί-

ηιιηι ηοη δίιηρίίοίίει• δυηιη ίοοΙηΓΠΓβ δοΙΙίοίιυοΊηεπι

ει ρΓοτΐ(1βηΙίαιη , ηίδί νίίΐεήι οι ηοΒίπΐιή βεοοιΙεΓβ

ίβΓνοΓοηι. Νε βηίπι ρΓ.τΐ0Γ03δ ουϊΐΟΓ ίιυηο βςοηοηι ,

^ίΙοείο, δβ(1 οοιίδίιΙεΓΟδ α"ο γοπιιτι δηηιιηη ΓιιΊδδβ ρεπ-

«ιιΐυηι : βηηιηηε Γιοιοτε 30 ΙΐΌΐηοΓβ ρίβηιιηι Γιιίδδβ, ηο

ρΓορίοΓ Ι'οικ'ΐΐίοΐίοηοηι ΠοΓεΙ οηιηί ιηβΙεοΊοΓιοηί οΐ)-

ηοχίιΐδ. ΡείηαΌ ίηο,υίΐ , 21. ϋϊχϊΐ 1»ααε : Αρρτορίηηυα

Βΐί/ιΐ, εί εοηίτεείαοο Ιε, βί'ι, αη αι /ίίίι»* ηιεια Ε$αύ,

τεί ηοη. Ειοηίηι 06 νοεοηι ρουΐϋΐιιιτ) (ΙιιΜίηοβΙ ]ιΐ5ΐϋδ :

■80(1 ηυϊβ ιΐίδρεήδηΐίο ίηιρίοηιίη 0Γ31, ηοη ρεπιι'ιδίΐ Ροιίδ

ηΐ ιΐοΐϋδ δοηΙΒΌΙυΓ. 22. Αρρτορ'ιηηαανϋ αιιίεηι , εί

ϊοιιΐιεείανϊΐ ειιηι, εΐ άΐχίΐ : \οχ βαϊάειη νοχ Ιαεοο, τηα-

»/Η5 αηιεηι ηιαηικ ΕιαΑ : ει ηοη ααηον'ιΐ ε«ιη. Υίάβ ηπο-

ιιιοιίο οίίοιιιίαΐ ιοίιιιτι :ι Οεί ^ι-ηιϊη ηιαηηκδο : ςιιοβ

ι•ΓΠοίο1)3ΐ , «Ι ϊρδο ηΊΙΓιΙ ηοΑιηι βςηοδϋβΓβΙ, εΐ ^εοΙ>

ρ3ΐοηΐ3 ΓηιεΓεΙιΐΓ ΙιεηβιΓιοΐίοηο. Ει ηοιι α§ηονϊΐ έπη,

Ιιΐφΐίΐ; εταηΐ εηϊηι ηιαην» ε')Μ αίηιΐ ιηαηα$ Ειαά.ϋ.

Ει Φχίΐ, Τιιηε α βΐίηι τηεαί £»«η? ΥίαΌ ίίοπιηι, ςηο-

ΐΐιοά'οοδίβηο'ϊΐάΊνϊηαδοΓίρΐιιι-α, φιοά (1υοϊΐ3δ$εΐ]ιΐδΐη5.

2>/χίί εηϊπι , ίηςπϊΐ , ΑΊι«ι ίιι α βΐίιιι τηευί Ειοα ? υΐ

«χ οο ηηοηηε δο!3ηιυ$ , ραίΓεπι νϊοίηηι ηαΐοΓπΙϊ βΙΓε-

«ιϊοηο οηιηίη Γοεϊδδε : ϋεαιη ηυΐεπι, ηπί ΓιιΐιίΓα ρΓκνΐ-

«ΙβΙ, 01 νϊηιιΐιιηι ηοΐ;ι δβΓνοβ δυόδ ίηβϊβηΪΓΟ δοΐοΐ,

«ηιηΐ3 Ηυηε ίη ηιούιιηη (Ιίδρβηβηνϊδδβ. Ει (Ιίχίι Ι^οοο:

Ει/ο. ΡοδίΓΐπ.ιηι οηϊηι (Ιίχίι, Νατη ίιι α Είηη /ί/ίικ

ιιΐίΜΐ.' ει (Ιίχίι, Εΐ)ο .-(Ιίχίι, 25. Α/[ετ ηιϊΐιϊ, ε! εοηιεάαηχ

άε τεηαΐϊοηε Ιιια , /!//, ιιί ΰί'ηι'άίεαΐ Ιε αηϊηχα ίηεη : νίχ

Μηόειη 3 οπγπ δοΐνίιιΐΓ ίηεοΐι, εΐ αίΐηΐϊι ραΐή αίαϋα ,

αΐΐνΐιΐηηε ν'ιηηηι , ει ϋο\1. 26. Εί ά'ιχίΐ ει : ΑεεειΙε αά

νιε, ει οιευΐηη ηιε , βΗ. 27. Ει αεεεάβη$ ο$ειιΙαΐιι$ ε*ί

ευηι ; εί οάοταίιι* ειΐ οάοτεηι ναΐηηεηίοτηηι ερα , (I

ίεηβά'ιχϊι ειαη , αε άίχϊΙ. νϊιΐβ (Ιί\ ίικι; δοιΐρΙϋΓίο οϋβΟΓ-

τβΐίοηοιη. ΡοδΙ(]ΐΐ3πι ίηΐειτο<;3νίι, Ναηι ί« ε»Ειαη?

ει (Ιίχίι, £§ιο ; ίιεΓυηι οοηΐΓθείβνίΙ ευηι, ει δΐι1)(1υ1)ίΐ3-

))3ΐ, οιιηι εχ νοοο ροηο δίηιιιΐ3ΐίοηοτη (ΙερΓεΙιεικϋβδοί :

εί ΐιεπιιιι ίη10ΓΓθ§ητίΙ, Λ'μ?« (μ βί βΙϊη$ ηιβιι$ Ειαϊι?

«Ι «Ιίχίι, Ει/ο : εί ροδΙε3 ,ιΐΐιιϋι εί , οι εοηιηΐίΐ : Ιυηε ,

ίιΐφΐίι, ΟίεπΙαίυι ε<ι ενηχ, Η οεηεάΐχΐΐ ευηχ. ΙΙΐ ηβ

ηυί> ορϊηείιΐΓ οιιηι ίη ρει-δοο»™ Εδηϊι Ιιεηεο'ίεΙίοηεηι

ίεείδδβ , δεά ίη ίΙΙιιηι ψιοηι Οδουΐΐΐυδ εδΙ : ρΓ0ρΙεΓ03

εοιηπ.ειηοΓ3ΐ (Ιίνίιιη δίτίρΐιΐΓ.ι, ςυοά Οδευΐηΐυδ εδΙ, ει

Ιιεηοϋίχίι ίΙΙυηι, φΐοηι ΟΒοη&ΙιΙδ ο$1. Οάοταίικ αϊ

ειιίιη οάοτηη να&ιηεηΐνητχ ρ}μ η Ιιεηοάϊχίΐ ββηι , «Ι

ύΪΛΪί : Εεεε οάοτ β'ή ηιε'ι , ιίίϊΐ οάοτ αι/ή ρΐεηϊ, φιειη

ύϊηεά'ιχ'ιΐ ϋυιηνίΗ». 28. Ει 'αίιϊί Γώί Οειίί άε τότε ίβ/ί,

ει άε ρϊιιφκιΐίηε Ηττα, €1 φ (ί&«*Λίίκ ^ΓΚΓΠίΜΐί ει ΐ'ίιιί.

ΟοΙ , ίιΐΐ|ΐιίι , 1>οηιίιιιΐ5 Οουδ ΓιΙή , φΐί ειΐιιΐία 3(ΐιι1ίδΐί

ςπί 3 ηιε Οδουίοπι ηοεορίδΐί : Ει $ετνϊωιΙ ιϊΚ $εηια

Υίϋε η,ιιοηιοιίο ηεεεδ$3ηοηιηι εορί.ιιη ίρ?ί ρΓεοαίη

δίΐ , (Ιείηιΐε ρΓΪηείρηίυηι ςοηιίυηι , ρΓΠ'ύίεβηδ ει Γυΐιι

Γ.111) 0)1)8 ρτο$ρεΓίΐ3ΐεηι ει εοπιιιι ηπί :ιΙ) εο ηβδοιιιιΐιι

ΐηεΓειηεηΐηπι. Ει αάοτεηί Ιε ρτϊηεϊρει. Νοη £ο1ηιιι ε

ίίρρΓεοηΙυΓ ςεηΐίιιπι 8ΐι1)]εεΙίοηεηι , δεά* εΐίβηι ρΓΪιιοί

ριιηι. /'.'/ $ϊι άοηηηυι [ταΐή$ Ιηί. νί(Ιο ηιιηιηοόΌ δΟΓνί

]ΉδΙιΐδ, εΐίηηι ϊςιιΟΓαηβ , Ρεί γηΙιιηΐηΓι. Οηιιιίβ οηίιι

Ιυεε ρι•ηρ1ει• Ιιοβ ο'ίδρεηδηΙι.ιηΐΗΡ , ιιί ηίο ρΓορίοΓ νίτ

ΙϋΙεηι ϋί^ηιΐδ , Γεείρίηΐ Ι)εηε(1ίοΐίοηεηι. Ει αιίοταοιιιι

Ιε Ι'ιΙΪΊ ραιτ'ιχ ΐ«ί. ΓίΙϊοδ εοηδυενίι δοήρίαη νοοβη

οηιηειη ςεηεηιΐίοηεηι : δίειΗ ει Ιιίε , ΠΓιοδ ρ3ΐηδ ιηί

3ε δι φΐίδ (ΙίοοΓοΙ εοδ ηηί εχ βεπιίηε Εδαΰ ΓιιΙιιγϊ εΓαιιί

Νοη επίηι ηΐίοδ Οΐίοδ Ιηΐιυίΐ 1δ33ε, φΐηηι Ιιοδ ϋυηί

5ο1"8. Ο ιιί ίηαΐεάΐαΐ Ιε, άΐ ηαΐεάίεΐιι*: ηηϊ οεηεά'ια

ιε, 51/ οεηεάΊεΜ Εεοο εηΓοηίοΌπι υοηοάίεΐίοιιίδ, οοπ

δΐιηιηιηιιι οτηηίιΐΓΠ Ιιηηοτπηι, 08δο Ι)θηε(ΙίοΙιιιιι. Υ'κΐίδΐ

Ρεί οίεηιεηΐίηηι ? Οιιί ΓιηιηεηΙ ηβ ηιβίειίίοιίοηοηι 30-

οίρεΓβΐ ρΐ'ο 1>εηε(1ίεΐίοηο, ηοη δοΐιιηι οιιηι ι.ιηΐη Ιατρΐ-

Ιηΐβ οεηειΙίεΓιοηεΒ 3 ρηίΓΟ τοροΓίηΐ : δοα" 81 ίΙΙί ηΐ3)ε(1ί-

ειιηΐιΐΓ, ςηί :ιΐΐ«ηΐ;ιιιΐ ('ΐιιιι ιιι:ιΚ-ιΙΪ<ογι•. Πίηο (Ιίδοηπιιι$

(|ΐιηι1 φΐηηάΌ φΐίβ δεοιιηίΐιιιη νοίιιηΐηΐεηι Ρεί δΐιη ϋίδ

ρεηδβΓβ νυΐΐ, Ιβηΐο δΐιροΓηο £υΙ)&Μίό3(Ι]υν3ΐιΐΓ, ιι

Ιιοε ρΙ.ιηη τείρδη εχρετΙηΙυΓ. Οιιίδ οηϊηι ηοη η^ιηίιν

Ιιιγ εί οο$Ιυρε$03ΐ Ρεί ίιιοΙΤ.ιΙιίΙοηι άίδρειίδηΐίοηβηι,

ηιιοϋ ηοη ρΓΪιΐδ Εβοη (Ιε νεηαιίοηε βιΐνοηοΐ'ίι , φΐ.ιιι

δοΙνοιχΙοΓ Γ;<Ι)ΐι1^ ίΙΙίυδ ηι-^ιιηιεηΐιιηι , 01 φιηιιϋο ΊΙΙ<

ηεεερίη Ιιοηοϋίειίοιιο 3 ρηίΓε (ΙίδοεδδίΙ? Πυο εηϊιη ιιο-

ιΐοοεί'ο νοίεηδ 1>εαΐυ3 Μοβοδ 3(1]ίείΙ : 30. Ει [αείιιηι ε$,

ροείφΐίΐιη εε!$ανίΐ Ιιααε ίεηεάϊεετε Ιαεοο βΐίνηι ηιηηι .

εί (αείαιη ί»Ι ψιαηαΌ εχίνίΐ Ιαεοο α [αε'ιε Ιιααε ραίιιι

«κι, εεεε Ειαη [ταΐετ »ιιη> νεηϊΐ άε νεηαΐϊοηε.

4. (}αίάηνίά ρεταείΗπι «< , ρο$1 αάνεηίιιιη Ε»αή, ηατ-

ταΐ εοηιιηεηίαηάο Οιτα&ΟδίοιηκΒ; οεηεάϊεΐϊοηϊι Ε$αί

εχρίίεαίίο ηιιιηετιιιη εΐαηάίι. — \'ί(1ε α,ηοηκχίο ροδί

ίΙΙίυδ εχίΐοηι πΙιβγ δίοΐίιη 3(Ινειιίΐ. Νοη Ιιοο ηϋ$φΐ(

οαιίδα νβΐ ΐβπιεΓβ ΠιοΙιιπί, δεά ιιί ί^ηοιαηδ ηίΓοιτβι ι,Ί

ίρβε οιΐιιΐίη, εί 3 ρηίΓε 3ΐ1(1ίδθ<τεΙ τεηι ΙοΙηηι υΐ »Π:ΐ

0Γ31. Ν»ιη ίί ίη ΓΓ3ΐΓο:η ίιιεϊϋί$$εΐ, ΓοΓδίιαη ει ίρδίιιιι

ίηΐβΓειηίδδεΙ, νίεΐυδ ίη : ςιιί εηίηι Ιιοο ροδ!β3 ιΙεΠΙκ;•

Γανίΐ, ηιιιΐΐο ηκι^ίβ (Ιιιιιι αςεΓείυΓ ηοςοΓιιιηι, ίιΐ ηΐΐοη-

Ι3δδβΐ. 8εϋ ηι.τηυδ Ρεί 8Γ3Ι, ς«05 ρηεΓυηι δεΓνηΙωΐ :

εί Ιιιιηο ηιιίιΐοηι (Ιίξηυπι Ιιεηο()ίοΐίυιιε εΙΤβοίΙ, ίΙ-

Ιιιιιι ηπίειικ:! ΙιοηεοϋοΓιοηβρΓίνανίΐείρπηιοκιηίΙυΓ.ι,

31. VI ααΐεηι αάνεηίί, ίιΐφΐίΐ, (εε'ιΐ ει \ρ»ε εάαΐία,

ει αΐΐνΐίΐ ραΐτί «κο, εί ά'ιχϊι : ϋητανί ραΗτ »ι«μ , οι

εοηη'άαΐ άε νεηαύοηε βΐη *κί, «ι ΰβηεάίεαΐ ηιε αηίηιΐι

Ιιια. νίάε, οΙιβεοΓΟ, ίΐεπιπι ]ιΐδΐιιπι ρβΗβι•1)3η, εί ηιεηΐί

οπιείηπ. Νοιη ιιί ηικϋτίΐ, 52. Ώϊχϊΐ : βιηί Μίιι? ΙΙΙί

αηίεηι άϊχ'Π : Εαο ίκιιι βΐηα Ιηχα ρτϊιηοα*ηΗη$ Εκι*.

■ ΥίΛο φΙοηιοαΌ δΐιροΗ)β δε ^βπ\ΐ ίη τα ρκΕκβιιΐϊ : ιιοκ

831Ϊ3 ίρδί ΓοίΙ ιϋοοΓβ, Εαο »χιηι /•'5πί< : δοΐΙ ηιΜίιΙίι. Ρπ'-

ηιοαηιϊΐιι». 33. 0ό$1ηραϊΐ αηίετη 1$ααε ίΐηγετε ν(Ιιε•

ηιεηΐϊ, εί άϊχϊΐ : Οη'ιβ ϊ(/ι:ητ ναιαίιιζ ειΐ ιηίηί νεηαΙϊυηαΗ,

εί αΐΐαΐίΐ ηιϋιϊ, ει εοηιεάϊ άε οηηϊόια αηΐεαηαηι ι» πήι-

τε» : εί οεηεά'ιή εηηι, ει «ί Ι>εηεάϊεΐΗΐ? Υ'ίάο ςυοηιοΛι

ίη ροτρίοχίΐβΐβ οοηδίίΐιιΐϋδ ]Β5ΐιΐ5, οι ηοΓΤϋηβ Γαοΐιικι,

α(!ίΙί»1ϊι !3πιοη βτητίκ» ίΐΐίβί βηίηηιιη ν«1ηβΓ»ιΐ5 : Ει
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όθιο; £ !; Εργον τήν πρόρ^ησιν αύτοΰ άγαγεϊν, άπαντα

ούτως ώκονόμησε γενέσθαι. ΚαΥ ίνα μάΟτ)^ |ΐ>17| ότι

ύ θεός ήν 6 πάντα έξευμαρίζων, χαΥ τά δύσκολα εύ

κολα ποιών, δρα πώς ό δίκαιος ούκ ήδυνήΟη συνιόεΐν

την άπάτην, άλλα καΥ πείθεται τοις παρά τοΰ Ιακώβ

£ηθείσι, χαΥ άπολαύσας των εδεσμάτων αμείβεται

αϋτδν ταίς εύλογίαις. Και οΰ πρότερον παραγίνεται

Από της θήρας ό Ήσαΰ, μέχρις δτε πάντα τέλος έλα-

6εν, ίνα δια -πάντων γνώμεν δτι κατά θεού γνώμην

το γινόρ,ενον ήν. Είχε δέ, φησΥν, Ισαάκ• Τίτοϋζο,

ΰτι ταχνενρες, ώ ζέχνον; Ό δέ εϊχεν "Ο χαρέδωχε

Κύριος ύ θεός σου εναντίον εμού. Έτι εναγώνιος

είστήκει ό Ιακώβ, καΥ ηδξετο αύτώ τά τοΰ φόβου,

καΥ πάντα ίγίνίτο, ίνα μάθωμεν δι' αυτών δτι 4 φιλ

άνθρωπος Δεσπότης ούχ απλώς την οίκείαν έπιδεί-

κνυται πρόνοιαν, άν μή πολλήν ίδη και την παρ' ημών

θερμότητα γινομένην. Μή γάρ μοι παραδράμης, αγα

πητέ, τούτον νϋν τον αγώνα, άλλα σκόπει δτι περΥ

τοΰ παντδς ή ν αύτώ ό κίνδυνος, καΥ έδεδοίκει καΥ

ίτρεμε μη δι' εύλογίαν κατάρας υπεύθυνος γένηται.

ΕΙτά φησιν, Είχε δέ Ίσαάχ• 'Εγγισόν μοι, χαΐ

ψη.Ιαρήσω σε, τέχνον, είσύ εϊ ό υΐύςμου Ήσαΰ,

?) οΰ. Άπό γάρ της φωνής ήρεμα πως ένεδοίαζεν ό

δίκαιος• άλλ' επειδή έχρήν την οίκονομίαν είς Εργον

έξελθεϊν, ού συνεχωρήΟη συνιδείν την άπάτην. "ΙΙγ-

γισε δέ, φη σιν, Ίακωβ, χαϊ έψηΛάρησεν αύζύν χαϊ

εϊχεν• Ή μέν φωνή, φωνή Ίαχώβ • αϊ δέ χείρες,

χείρες Ίίσαν • χαϊ ούχ έ.τέγνω αυτόν. "Ορα πώς

δείκνυται δτι της τοΰ Θεοΰ χάριτος ην τό παν, της

παρασκευαζούσης χαΥ αυτόν μηδέν τών γινομένων

σννιδόϊν, καΥ τον Ίαχώβ άπολαΰιιαι τής πατρικής ευ

λογίας. ΚαΙ ούχ έχέγνω αύζύν, φησιν • ήσαν γάρ

αϊ χείρες αύζοϋ ώς αϊ χείρες Ήσαν. Καϊ εϊχεν •

ΕΙ συ εϊ ό νΙός μου Ήσαϋ ■ ," "Ορα πάλιν πώς δ:£-

κνυσιν ή θεία Γραφή δτι έδίστας'εν ό δίκαιο;. Είχε

γάρ, ΕΙ συ εϊ ό νίύς μου Ήσαϋ ; ίνα καΥ έχ τούτου

πάλιν γνώμεν, δτι ό πατήρ μέν ηττηθείς τη φυσική

φιλοστοργία άπαντα διεπράττετο • ό δε θεό; ο τά μέλ

λοντα προορών, καΥ άπό τής τών τρόπων αρετής χα-

ρακτηρίζων καΥ δεικνύς τους εαυτού θεράποντας,

ούτως άπαντα οικονομεί. ΚαΙ είχε, φησίν • 'Εγώ.

Επειδή γάρ εΐπεν,Εί συ εϊ ό νΐύς μου Ήσαϋ; καΥ

είπεν, 'Εγώ• είπε, Προσάγαγε μοι, χαϊ φάγομαι

αχό τής θήρας σου, τέκνον. Ινα εύΛογήσ® σε ή

ψυχή μου ' μόλις ποτέ τής αγωνίας λοιπόν απηλλάγη

ό Ιακώβ, Καϊ χροσήνεγχε τω χατρϊ τά εδέσματα,

χαϊ είσήνεγχεν οϊνον, χαϊ έχιε. Καϊ εϊχεν αύτφ •

"Εγγισόν μοι, χαϊ φίΛησόν με, τέχνον. Και έγγίσας

έρΙΑησεν αυτόν • χαϊ ώσφράνθη ζήν ύσμτχν τών

Ιματίων αύτοϋ, χαϊ εϋΛόγτχσεν αυτόν, χαϊ εϊχεν.

"Ορα τής θείας Γραφής τήν παρατήρησιν. Επειδή

ήρώτησεν, ΕΙ συ εϊ Ήσαϋ; καΥ ειπεν, 'Εγώ, καΥ πά

λιν έψηλάφησεν αυτόν, και ήρεμα πως ένεδοίαζεν

Οπό τής φωνής είς ύπόνοιάν τίνα καΥ ύκόκρισιν έμπε-

οών, χαΥ πάλιν ήρώτησεν, ΕΙσύ εϊ ύυΐύςμου Ήσαϋ;

χαϊ εϊχεν, 'Εγώ, είτα προσήνεγκεν αύτώ, και έφαγε•

τότε, φησΥν, ΈρίΛησεν αύζόν, χαί εύΛύγησεν αύ-'

ιόν. "Ινα μή νομίση τις ότι είς τό τοΰ Ήσαϋ πρόσ

ωπον τήν εύλογίαν |518] έποιήσατο, άλλ' είς εκείνον

τόν ϋπ' αύτοΰ φιληθέντα • διά τούτο έμνημόνευσεν ή

θεία Γραφή, δτι καΥ έφίλησε, καΥ ηύλόγησεν εκείνον

τόν ύπ' αύτοΰ φιληθέντα. Όσφράνθιχ δέ, φησΥν, ιήν

ύσμ^τ τών Ιματίων αύτοϋ, χαϊ εύΛόγησεν αύτύν,

χαϊ εϊχεν • Ιδού ύσμΐ\ τοϋ νΐον μου, ώς έσμή άγρον

Χ.Ιήρονς, &ν ηΰΛόγησε Κύριος. Καϊ δώσει σοι Κύ-

• Ηίο ηιιβο'^πι βχιϊο'βΓΛΟί 1η ΜογοΙ. δι' όμοιοτέλευ-

-.'./, ψιιε ιιι 8ϊ\ίΙ. ιί ίιι 'ΐιια'.ιιι,τ ιυ-.•;. ΙιαϋςιιΙυΐ' (.1 αΐι ιιι-

(«μιιιΐε 1^^ια'^;υ^ι.

ριος άχύ τής δρόσου τοϋ ονρανον, χαϊ άχύ της

χιόζηζοςζής γής, χαϊ χ.ΙήΟος σίτου χαϊ οίνου. Δώ

σει, φησ\, σο\ τι]> τά εδέσματα προσενεγχόντι, τώ παρ'

έμοΰ φιληθέντι, Καϊ δουΛενσάτωσάν σοι Ιθνη.Όρχ

πώς τήν τών αναγκαίων άφθονίαν αύτφ έπηύξατο, ε!τ*

τήν αρχήν τών εθνών, προμηνύων ήδη τήν μέλλουσαν

αύτώ Εσεσϋαι εύημερίαν,*/α\ τών έξ αύτοΰτικτομένων

τήνέπίδοσιν. Καϊ χροσχνντ\σάτιοσάνσοι άρχοντες.

Ού μόνον τήν τών εθνών ύποταγήν αύτώ έπεύχεται,

άλλα καϊ τών αρχόντων. Καϊγίνου χΰριος τοΰ άδεΛ~

φοϋ σον. "Ορα πώς υπηρετείται χαί άγνοών ό δίκαια;

τη τοΰ θεοΰ γνώμη. ΚαΥ άπαντα ταύτα διά τούτο φκο-

νομεϊτο, ίνα ούτος ό διά τήν άρετήν άξιος, αυτός καρ-

πώσητα» τήν εύλογίαν. Καϊ χροσχυνήσουσί σοι οΐ

νΐοί τοϋ χατρόςσου. Υίοΰς εϊωθεν ή Γραφή καλεΐν

πατάν τήν συγγένειαν •>• ώς κα\ ενταύθα, τους υιούς

τοΰ πατρός σου, ώς άν εϊποι τις, τους έκ τοΰ σπέρ

ματος τοΰ Ήσαΰ έσεσθαι μέλλοντας. Ουδέ γάρ έτερο»

παϊδα Ισχεν ό Ισαάκ, άλλ' ή τούτους μόνους. Ό

χαταρώμ^νός σε, έχιχατάρατος• ό δέ εΰΛογών σε,

εϋ.Ιογημένος. Ίδοϋ ή κορωνΥς της ευλογίας, ιδού τό

κεφάλαιον τών αγαθών απάντων, τό εύλογη μένον εί

ναι. Είδες θεοΰ φιλανθρωπίαν ; Ό δεδοικώς μή κατ-

άρα.'ί έπισπάσηται άντ\ ευλογίας, ού μόνον μετά

το<ΐΛύτΎ\ς δαψιλείας τάς ευλογίας κομίζεται παρά τοΰ

πατρός, άλλα κα\ εκείνοι; άράται τοις έπιχειροϋσιν

αυτόν χαταράσΟαι. 'Κντεΰθεν μανΟάνωμεν δτι έπειδάν

τις κατά τά τώ βεώ δοχούντα τά καθ' εαυτόν οίκονο-

μεϊν βούληται, τοσαύτης απολαύει τής άνωθεν συνερ-

γείας, ώς αύτη; τών πραγμάτων τής πείρας αΓσθησιν

λαβείν Τί; γάρ ούκ άν έκπλαγείη καΥ θαυμάσειε τοΰ

Θεοΰ τήν άφατον οίκονομίαν, δτι ού πρότερον ό Ήσαΰ

άπό τής θήρας παραγέγονε, μέχρις δτε πέρας έλαβε»

ή τοΰ δράματος ύπόθεσις, κάκεΐνος δεξάμενος τάς ευ

λογίας παρά τού πατρός άνεχώρησε; Τοΰτογάρ ημάς

δίδάξαι βουλόμενος ό μακάριος Μωϋσής έπήγαγε• Καϊ

εγένετο μετά τί χαύσασθαι τον Ίσαάχ εύΛογούν-

τα Ίαχώβ τύν νΐύν αύτοϋ, χαϊ έγένετο ώς έξήΛθεν

άχύ χροσώχου Ίσαάχ τοΰ χατρύς αύτοΰ, χαϊ Ιδυ!}

Ήσαΰ ό άδεΛρύς αύτοΰ ή.Ιθεν άχύ τής θήρας.

δ". "Ορα πώς μετά τήν τούτου ίξοδον εκείνος ευθέως

πϊρεγένετο, ούχ απλώς ουδέ εική, άλλ' ίνα άγνοών

προσαγάγη καΥ αυτός τά εδέσματα, καΥ παρά τοΰ

πατρός μάθη άπασαν τοΰ πράγματος τήν ύπόΟεσιν.

Ει γάρ Εφθη καταλαβείν τόν άδελφόν, ίσως άν αυτόν

καΥ διεχειρίσατο ήττώμενος ΰπό τοΰ θυμού* ό γάρ

μετά ταΰτα τοΰτο βουλευσάμενος, πολλψ μάλλον έν

άκμϊ) τοΰ πράγματος τοΰτο άν είργάσατο. Άλλ' ή τοΰ

θεοΰ χεΥρ ήν ή τόν παϊδα διασώζουσα, και τούτο»

μέν άξιον τής ευλογίας άπεργασαμένη, εκείνον δέ

[519] άποστερήσασα καΥ τής ευλογίας καΥ τών πρωτοτο-

κίων. Παραγενόμενος δέ, φησΥν, έχοίησε χαϊ αύτύς

εδέσματα, χαϊ χροσήνεγχε τφ χατρϊ αύτοΰ, χαϊ

εϊχεν Άναστήτω ό χατήρ μου, χαϊ ξραγέτω τής

θήρας τυΰ νΙοϋ αύτοΰ, δχως εύΛογήσχι με ή ψνχι^

σου. "Ορα μοι πάλιν τόν δίκαιον έν Βορύΰψ γενόμενο»

καΥ διάτα ραττόμενον τόν λογισμόν. Άκουσας γάρ,

φησΥν, Εϊχε' Τις εϊ συ; Ό δέ εϊχεν• 'Εγώ είμι ό

ν'ιύς σον ό χρωτότοχος Ήσαν. "Οροι πώς μεγαλο-

φρβνών έπι τω πράγματι «, ούχ ήρκέσθη τφ εί-ηείν,

ΈγώεΙμι Ήσαϋ, άλλα προσέθηκεν, Ό χροηότοχος.

'Εξέστη δέ Ίσαάχ ίχστασιν μεγάΛην σφόδρα,

χαϊ είχε• Τις οϋν ό θτφεύσας μοι Οήραν, χαϊ είσ-

ενέγχας μοι, χαϊ έφαγον άχύ χάντων χρύ τον σέ

έΛϋεΙν, χαί εύΛόγησα αύτύν, χαϊ εύΛογημένος

έστω; "Ορα πώς καΥ είς άπορίαν γεγονώς ό δίκαιο;,

χϊι διηγούμ:νος αύτφ τό συμβάν, δμως προσέθηκε,

•> δκχ Π155. τήν γενεάν. ς ^151. προατάγματι.
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καιρίαν έκείνιυ διδοϋς τήν πληγήν, τδ, Κα) ενΛόγηκα

αύτύν, καί εύΛογημένος ΐστω. Τούτο δέ έποίει δ

δίκαιος της τοΰ θεοΰ σοφίας ίδηγούσης αύτοΰ τήν

γλώτταν, ίνα πάντα μετά ακριβείας εκείνος μαθών

είδέναι Εχη, ώς ουδέν αύτφ πλέον Εσται ούτε άπδ των

πρωτοτοκίων *, ούτε άπδ της θήρας. Άκοι/σας• δέ,

φησίν, Ήσαϋ άνεβύησε φωνήν μεγάΛην σφόδρα

χαϊ πιχράν. Τ£ έστι, Φωνήν μεγάΛην σφόδρα χαΐ

πικράν ; Τον Ουμδν ήνίξατο διά τοΰ βήματος, καί της

οργής, ής έπλήσθη τϊΰτα μαθών, τήν ύπερβολήν.

Καϊ έΐπεν, ΕύΛόγησον δή κάμε, πάτερ. Είπε δε

αύτφ' ΈΛΘών ό άδεΛφός σου μετά δόΛου, ΙΛαβε

την ενΛογίαν σου. Προλαβών, φησ\ν, δ αδελφός σου

τήν εϋλογίαν πασαν έπεσπάσατο μετά πολλής τής 6α-

ψιλείας. ΚαΙ ίνα γνφς, δτι ή άνωθεν χάρις ήν ή τον

δίκαιον άπατηΟήναι συνεργήσασα, ορα πώς αύτδς

τοϋτο ομολογεί λίγων, ΈΛΘών ύ άδεΛφός σου μετά

δόΛου, μονονουχί άπολογούμενος τω παιδ'ι, καΐ διδά

σκων αύτδν, οτ; Άγνοών έπ' εκείνον τάς ευλογίας

έποιησάμην, κα\ δτι Εις σέ ταύτας έτοιμος ήμην

Λοιήσασθαι• άλλ' εκείνος, 'ΕΛΘών μετά δόΛου, έΛαββ

την εύΛογίαν οου• τά σο\ παρασκευασθίντα εκείνος

έδέξατο- οΰ παρά τήν έμήν δέ αίτίαν γέγονε. ΚάΙ εί

χε, φησίν, Ήσαϋ• Δικαίως έπεχΛήθη τό δνομα αύ

τοΰ Ιακώβ• έ.ττέρνιχε γάρ με ήδη δεύτερον τοϋτο•

τά τ» πρωτοτόκιά μου εΙΛήφει, χαΐ νΰν εΙΛηφε

τήν εύΛογίαν μου. Οϋ μάτην, φησ\, τής προσηγο

ρίας ταύτης ήξιώθη• πτερνισμδς γάρ ερμηνεύεται τό

όνομα αυτού, δπερ ούτος είς έμέ έπεδείξατο, κα\

των πρωτοτοκίων άποστερήσας καί τής ευλογίας.

Τί ουν ό Ήσαϋ πρδς Ισαάκ; Οϋχ ύπεΛίπον μοι εϋ

Λογίαν, πάτερ ; Αποκριθείς δέ Ισαάκ έΐπεν αν-

τφ• Μάνθανε, φησ\ν, δτι πάσας είς αύτδν έξέχεα τάς

ευλογίας, ΕΙ χύριον αύτύν έποίησά σου. "Ορα πώς-

εύθέως άπδ τούτου άρχεται, κα\, ουδέν έτερον λέγει,

Αλλά τήν δούλείαν αύτω σημαίνει κα\ τήν ύποταγήν

καί φησιν, ΕΙ χύριον αυτόν έποίησά σου, χαϊ

πάντας τους άδεΛφους αυτού οΐκέτας, σίτφ χαϊ

οϊνψ έστιφιξα αυτόν σοΙ δέ τίαοιήσω, τέχνον;

Ουδέν Ετερον λοιπδν ύπολέλειπται• εί δεσπδτην αύτδν

έποίησά σου, καί πάντας αύτοΰ οίκέτας τους αδελ

φούς, κα\ [520] των αναγκαίων αύτω τήν άφθονίαν έπ-

ηυξάμην, τί λοιπδν έτερον λείπεται ; Είπε δέ Ήσαϋ

προς τύν πατέρα αντοϋ• Μή ενΛογία μία σοι

έστι, πάτερ ; ΕύΛόγησον δη κάμε. Επειδή ήκουσε

τοΰ πατρδς είπόντος, Καί εϋΛόγησα αύτύν, χαϊ

βύΛογημένος Ισται, είτα χα\ τήν εύλογίαν αύτφ

πΐσαν δήλην έποίησε, τότε φησίν, ΕύΛόγησον δη

χαμέ, πάτερ- μη γϊιρ μία σοι έστιν εύΛογία; Μή

γάρ ούχ Ικανδς σϋ κάμέάξιώσαι τής παρά σοϋ ευλο

γίας, τδν ούτω παρά σοΰ άγαπώμενον, τδν προηότο-

κον, τδν διά τήν Οήραν παρά σοΰ άποσταλέντα ; Συν-

έχεε διά τών βημάτων τδν πατέρα. ΚατανυγΟέντος

γάρ, φησίν, Ισαάκ άνεβύησε φωνή Ήσαϋ, καί

ϊκΛαυσεν. Είδε τδν πατέρα έν αμηχανία υπάρχοντα,

κα\ ού δυνάμενον, ουδέ άνεχόμενον άνατρέψαι τά ήδη

γεγονότα• καί ό μέν τή βοή κα\. κλαυθμδν προσέθη-

κεν, είς πλείονα συμπάθειαν άγαγείν τδν πατέρα

βουλόμενος. Οίκτείρας δέ αύτδν 4 Ισαάκ, εΐπεν αύτω•

Ιδού άπύ τής Χιότητος της γής έσται ή κατ-

οίχησίς σον, χαϊ άπύ τής δρόσου τοϋ ούρανοϋ

άνωθεν, καί επί τή μαχαίρα σου ζήσ\ι, καί τφ

άδεΛφφ σου δουΛεύσεις• έσται δέ ήνίχα αν χαθ-

έΛχις καί έκΛύσης τύν ζνγύν αύτοΰ άπύ τοΰ τρα-

χήΛου σου. Επειδή, φησί, και αύτδς τής παρ' έμοΰ

«ύλογίας άπολαΰσαι επιθυμείς, μάνθανε οτ•. ούχ οΤόν

• δβχ.Π)55. 61 8αν. πρωτοτόκων. Μογο!. ηιοϋυί πρωτο-

τοχίων.

τέ με εναντία τή τοΰ θεοΰ γνώμη διαπράξασθαι• άλ)δτ

καί σο\ μέν έπεύχομαι τήν άπδ τής δρόσου τοΰ ούρα

νοϋ άπόλαυσιν ίσθι δέ μέλλων πολεμικδν άναδέξασθαι

βίον ΈπΙ τή μαχαίρα γάρ σου ζήσχι , χαϊ τφ

άδεΛφφ σου δονΛεύσεις.

ε'. Άλλα μηδε'ις άκούων ταΰτα ξενιζέίΐω, δρών μετά"

ταύτα τδν άδελφδν άλήτην γενόμενον διά τδν παρά

τούτου φόδον, καί είς τήν άλλοτρίαν έπειγόμενον, μη

δέ τοις προο'.μϊοις προσεχών, νομιζέτω διάπίπτειντή»

πρό^όησιν. "Οταν γάρ ό Δεσπότης τι ύπόσχηται, κάν

εναντία τών υποσχέσεων ίδωμεν έν τοις προοιμίοις

έκδαίνοντα, μή Οορυδώμεθα• ού γάρ οίον τέ ποτέ μέ

χρι τέλους διαμαρτείν. Τοΰτοδέ γίνεται, Ενα λαμπρό

τεροι διά πάντων οί δίκαιοι δεικνύμενοι, τήν περιου-

σίαν τής τοΰ θεοΰ δυνάμεως κατάδηλον ήμίν απασϊ

γενέσθαι παρασκευάσωαι. Κα\ έφ' έκαστου τών δι

καίων τοΰτο εύρήσεις, εί βουληθείης άπάσας μετά

ακριβείας κατιδεϊν τάς ιστορίας, δ δή και νΰν γεγέ-

νηται. Μή γάρ δή τοΰτο Γδης, δτι νΰν ευθέως φυγάς"

έγίνετο, άλλα τήν μετά ταΰτα περιφάνειαν λογίζου,

καί δτι τοΰ χρόνου παραδραμόντος αύτδς ούτος ό φοβε-

ρδς αύτω γεγονώς τοσαύτην περ\ αύτδν έπιδείκνυταΐ'

τήν αιδώ, κα\ δτι είς τοσαύτην ή'λθε δόξαν μετά τήν

έπ\ τής ξένης ταλαιπωρίαν, ώς καί τους έξ αύτου

τεχθέντας είς άπειρον πλήθος έκταθήναι, καί διά τής"

τούτου προσηγορίας άπαν τδ έθνος χαρακτηρί£εσθαι.

Νυν\ δέ διδάσκουσα ημάς ή θεία Γραφή τοΰ άδελφοΰ

τδν θυμδν, καί δτι πρδς φόνον απέβλεπε, φησί' Κα%

ένεχότει Ήσαϋ τφ Ίαχώβ περί τής εύΛογίας, •ής

ηνΛόγησεν αύτύν ό πατήρ αύΓοΡ. Κα\ Ενα μάθω-

μεν, δτι ούχ απλώς οργή ήν πρόσκαιρος τοΰτο, διά

ΐής λέξεως έσήμάνεν ήμίν τής κακίας αύτοΰ τήν

ύπερβολήν. Ένεχότει γάρ, φησ'ιν, άντ\ τοΰ, ένέκειτο,

έπέμενεν, ώς καί διά τών βημάτων τήν έν τφ βάθες

κρυπτομένην γνώμην φανεράν καταστήσαι. Εί^εγάρ,

φησίν, έτ τ•ή διάνοια• Έγγισάτωσαν αϊ ι\μέραι

τοϋ πένθους τοΰ πατρός μου, Ινα άποκτείνω Ια

κώβ τύν άδεΛφόν μου. "Οντως άρα κα\ τών μαινό

μενων αυτών ούκ Ελαττον δ θυμούμενος παραπαίει.

Σκόπει [521] γάρ, όπως καθάπερ τους μαινόμενους

δ δαίμων εκείνος έπεισελθών Εκφρονας εργάζεται,

κα\ εναντία τοϊς όρωμένοις διαπράττεσθαι άναπείθει.

Ού γάρ δρώσιν ύγιώς, ούτε Ετερον τι διαπράττονται

τών χρησίμων, άλλα χαΛάπερ τοις αισθήσεις πεπηρο

μένοι, και τδ διακριτικδν διαφθείραντες, ούτως

άπαντα εργάζονται. Ούτω κα\ οί Ουμοϋμενοΐ', ού τους

παρόντας έπιγινώσκουσιν, ού συγγενείας μέμνηνται,

οϋ φιλίας, ού συνήθειας, ούκ αξιώματος, ούκ άλλου

τινδς Εννοιαν λαμβάνουσιν, άλλ' δλοι ύπδ τοΰ Ουμοδ

τυραννούμενοι κατά κρημνών φέρονται. Τί ουν άν είη

τών τοιούτων έλεεινότερον, όταν άλόντες ύπδ τοΰ πά

θους, κα\ αιχμάλωτοι γενόμενοι, καί πρδς φόνον επ

είγονται ; Διά τοΰτο δ μακάριος Παύλος τήν ρΊζαν

άποσπάσαι βουλόμενος τοΰ κακού, γράφων παρήνετ,

ούτω λέγων, Πάσα οργή χαϊ θνμύς χα\ κραυγή άρ•

. θήτω άφ' υμών συν πάση κακία. Ού μόνον, φησ'ι,

Ουμοΰσθαι υμάς ού βούλομαι, ουδέ μή όργίζεσθαι,

άλ>ά μηδέ μετά κραυγής τοις πλησίον διαλέγεσθαι,

κραυγήν ένταΰθα λέγων, τήν ύπδ τοΰ θυμού γινομέ-

νην. "Οταν γάρ τδ πάθος Ενδοθεν διεγείρηται, και ή

καρδία οίδαίνη, ούκ Ετι λοιπδν ή γλώσσα ήρεμα

φθέγγεσθαι ανέχεται, άλλα τήν διάθεσιν τής καρδίας

έμφαίνουσα , μετά κραυγής τφ πλησίον δ'.αλέγεσΟαι

παρασκευάζει. Βουλόμενος ουν έν γαλήνη διάγε ιν

διηνεκεί τους αύτφ πειθομένους ό μακάριος ούτος, εΐ-

πών, Πάσα οργή, Εδειξε τί έστι Πάσα οργή, ή άφ'

οίου δή ποτέ πράγματος κινούμενη• χαϊ πας θιψός
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ΙΙ10Π ι•(ί;ιιιι ;κΙ](•ι 11 ρΙοΓϊΙΙΙΠ), υΐ :ιιΙ ιιι;ι]ιιη•ιιι ι οιιιιπί-

8θΓ»ιίοηεηι ραιτειπ ΠϋεΙείΌ). Μίβοΐ'Κΐδ ϊίΐίριβ < ]ι;>

Ι$;ΐ3«: ίίίχίι εί : 59. Εεα ύε ρϊιιαιιεάϊηε Ιεττω εήΐ ΙηΛΊ-

Ιαιϊο Ιιια, ει άε τότε ειεΙΊ άειιιρετ, 40. ει ϊη αίαάίο Ιαο

«ίνει, ΐ'. [ταίιί Ιιιο <«ι°ΐ'ίε< ; εήΐ αιιίειη αιιαηιΐο άεμοηε»

ϋ εχίοΐνει ]ι«βΐιιι ε}ιι$ α εοΙΙο Ιιιο. Οιιηηίιιιη, ίηφίϊΐ, οι

ΐμδο ιιιΐ'3ΐιι 5οηεϋίεΐίοιιοηι (ΙοίκΙοπίί, (Ιί80β ιιοιι ε88ε

ρο88ΪΙιίΙε ιιΐ βςηηι ιρκι: (Ιίνίικο νοίιιιι Ιίΐΐΐ :ΐ(1νοΐ8α βιιηΐ;

60ΐ1 61 ΙίΙιΊ {{111(10111 βρρΓΟΟΟΓ, III ΓΟΓ0 ΟΟίΙί ίΠ13Γ'ΐ5 : 5013$

(α) 3ρΐ? £ίίβ6 ΗεηΓ9Βϊ5 εϊΐ ρΐαηία ρεάϊι, 5ϊνο οΐίίπι ίκρ-

νΐαηίίΐΐίο, υικίο Γϊοιιιιιι 2ρν.

ηιιίειη Ιο ιιιίΐίιαπ'ηι ν'ιίαιη ηοίαιαιη 055β : ηαιη ϊιι //.'«-

ά'ιο ιιιο νίνει, ει (ταΐτϊ Ιιιο $εηϊε$.

5. ΓλιιΙι'πιιιι ιιιιΙΙιΐϋ ηχο 3υι1ίοη8 ιιιιγοΙιιι', νίιΐπϋ

ρο-ι Ιιιγο Γι•:ιΐι•ειη ε]α$ ν.ιρηίειη ο5 Ί1Γκΐ3 ηιείιιιιι , ει

ϊιι Ιοπ-.ιηι βΐϊειοπι οοιιιειιϋοηίειη : ηειριο ϊηίΐϊ» ιιΐίοιι-

ϋοιΐ8, οχΪ8ΐίηΐ6ΐν3ΐί<;ΐιιϊηπιεχοϊ(ΐ6Γ0. Νβπι φΐ»ιιιΙο Ι)ο-

ηιϊηιιβ :ι1ϊΐ|ΐιϊ(1 ροΙΙίοείιΐΓ, οίδί οοηΐΓ3ΐ°Ϊ3 ϋβ ΐ(ΐκ<• ροΙΙϊ-

εβίιΐΓ νί(1(.•;ιιηιΐ5 ϊη ρΐΊΐΐοϊρίο ενειιΪΓβ, ιιοιι ΙιιγΙκίιιιιγ :

πι:ι;ιΐ(! ('ιιίιη ρ088Ϊΐ>Ί1ε 68( υΐ 3(1 (ΐΐιΟΙΠ υ8(]ϋ6 ρΓ0ηΐΪ553

εχα(ΐ3ΐιΐ. 11υ<• αιιίοιιι Ιίι, ιιΐ ιΐιιηι ]ΐΐ8ΐί ροΓ οιηιΓιη Γοΐ-

ςίάίΟΓεβ γι;(1ι1ιιιιιιιγ, :ι1)ΐιικΙ.ιιιΐϊ.ιηι νίτΐυΐίδ 1»•-ϊ ηιιηϊΓβ-

5ΐ3ΐηηο1)Ϊ5 ι ιιιιιϋιιΐ8 Γιιοϊπιιΐ. ΕΙ ϊηιιηοη4ΐοηυβ]ιΐ51θΓυηι

Ιιοο ίηνοηϊθ5, 5Ϊ νο'.ιιειϊδ Ιιί5ΐυΓΐ;ΐ5 5Ϊη^ιι!;ΐ8 ϋίΙϊςεηίοΓ

αηΊιιιαιΙνοηοΓε, ιριοιΙ δαιιο ηιιηο ιριοιρκ: Ιαι Ιπιιι ε*1.

Νο Ιιοο 3ΐιειΐ(1.Ί8, (\\ιοά ηυηο 8ΐαΓιιη ρι-υΓυςυβ 8ΪΙ , μ.ίΙ

00^113 β1υπ:ιιιι ηυχ ρο5ΐΙΐ30 βεςυείυΓ ; ηΐ φίοιηοιίο

ΙΟίηρΟΓΪβ ΡΙΌ608ΝΙ1 1ΐίθ Ϊρ56 510 ΙΟΠ'ίΙ)ίΙΪ8 ίΙΙΪ Γ301ΙΙ5,

Ι•\ηΐ;ιιη 6Γ?3 ουηι ϋεεΙβΓεΙ ΓβνοΓβηΙϊαηι : ςυοιηοιίο

ίΐεπι ϊιι ΐιιιιΐιιιιι νεηεηΐ ^Ιογϊ:ιπι ρθ5ΐ :ι:ιίιιιιιι»5, ςυ35 ϊιι

Ιοιτ3 ηΐίΐ'ΐιιι ΙιιΙίΙ, υΐ φιί ι:χ ϊρπο ηαΐϊ $ιιικ, ϊιι ίηιιηοη-

$3Πΐ ιιιιιΙΓιιικΙ'ιιιειιι ρΓορβ^ειιΐιΐΓ , ει ο]υΐί ηοηιϊιιο ιοί»

26118 οοβηοηιίηεΙιΐΓ εί ίιΐίϊ^ιιίαΐυΓ. Νυιιε αηίοηι ϋοεοιιβ

ηο8 ι]ίνίιι:ι δοΓίρΙπτα ΙΊ-31Π5 ίικίΐ^ικιΐϊοιιοηι , <|υ» 3(1

1ιοιιιία<)ίιιιη $ρεεΐ3ΐ>3ΐ, ίηΐ|υ'ιΐ : 41. Εΐοά'ιο ι/τανίρτο-

ιε(μιιΊ)αΙιΐΓ Ε$αα ΙαοοΙ) ρτορίετ ΰεηεάΊεΐΊοιιειιι, ιμια 1>ε-

ηεά'ιχεταΐ εηιη ραιετ ιιιιι*. £1 ιίι 8θϊϊηιιΐ8 ιιοιι ίι>'ΐ55β

5Ϊιηρ1ίεεπι βυΐιΐιαιιβαιη ίιηιη, ρει• (Ιίειϊοηοιη ηο1)Ϊ5 5Ί-

μιιί:ί(•;ι\'ιΐ ιηιιΐίιίίο ε]ιΐ5 εχε655ΐιιιι. ϋηινϊ οιίϊο ρτο&εφιε•

ΙηιΙιιτ, αίοίΐ : Ιιοο 681, Ϊιΐ5ΐη1ΐ3ΐ εί ρεΓ5βνβΓ3ΐί3ΐ οιϋηηι,

Ϊ13 ϊιι εί ιιιβηΐεηι Ίιι ρπιΓιιικΙο ΐ3ΐεη(οιη ροΓ υόγΙιβ 5ΐ-

βΐιΐΓιι:3Γ0ΐ. ΟΊχΊΐ εηϊιη ϊη εοτάεαιο : ΑρρτορϊηφιεηΙ άϊει

ΙιιιΊΐα ραίιϊί ηιεϊ, VI οεεϊάαηι ίαεοο [ηιΐιηη ιηαιηι.

Υβΐ'β οιιιπΊιιο 18 (|ΐιί ϊι-3Ν('ίΐιΐΓ ιιοιι ηιΐηυ» ΐ|ΐι;ιιιι ϋ (|υϊ

"ΓιΙΙΊΟκϊ ΜΙΝΙ, ίΐ153ηϊ(. 0θΙ18ί(ΐ6Γ3 6ΙΙΪ11Ι (]ΙΙ011ΙΟ(1θ ΐΙχίΙΙΟΙΙ

ΐ 11ο 8ΐοιιΐ ίηδϊηίβηΐββ $ιιυίηΐ!ΐν55ΐΐ8, ιηβιιΐβ (ΙοδΙίΙοίΐ

ςιιθ8 εοΓΓΪρϊΙ , 61 βιοιίεΐ ιιΐ ρίαιιο οοηΐΓβπβ Γ;κί:ιιιΐ ίϊ8

ςυχ οουΐίβ νίϋεηΙιΐΓ. Νϋηιιβ οιιϊηι τεείο νίιίειιΐ ίΙΙί ,

ηεηαβ αΐϊιιιΐ ςιιϊϋϋαιη ί.ιπυηΐ : 56(1 ηυαβί ΙιεΙιοιηΓιβ

86ΐΐ5ί1ίΐΐ5, ε( ]υιΙίθ3η(Ιί νί 3ηιϊ583, ώοίιιηΐ οηαιιία. Ιι»

53116 εί φιί ΙΓ3801ΐηΙΐ1Γ, ΙΙΟΙΙ 3^1105011111 ρΓΧ5οηΐβ5, ΙΙΟΙΙ

ηιοιηοΓθ8 δΐιηΐ εο^ηβΐίοιιΐδ, ηοη βπιίείϋβπ), ηοηεηη-

δΐιείυϋίιιεηι, ηοη ϋίςηίΐαΐεηι, ιιεφιο (|οίιΙΐ|ΐι,ιιη αΙίιοΙ ϊιι

ιηοηΐεηι αϋιηίΐΐιιιιΐ, 50(1 ϊγχ νί ρΓ088ί, ίιι ρΓχοερδ ιιιί-

Κι•1•;ι1ΓΐΙίΙ(.•|- Γ<Ί ΙΙΙΙΙΙΙΓ. Ιί»ί(1 Ϊ^ΪΙΙΙΙ' ίΙΙίδ ΙΙ1Ϊ86ΓΊη8 ΓιιβΓΪΙ ,

ιρΐ3ΐκ1ο νϊοΐΐ εί (•:ιρΐί :>Ιι ΓΓβΓίΐυϋίηβ 3ΐιίιηί εΐϊϊΐιι ;κ!

Ιιοηιίΐ'ίϋίιιηι Γε5ΐίιΐ3ΐιΙ? ΡΓορΙθΓ63 ΙιιίιΙιι^ Ραιιΐυβ ταά'ι-

εοιιι 1ιιι]υ8 ηιηϋ νο1εη« εχϋϋι-ρβΓε , αιίπιοηεΐ, βίο βογϊ-

1>εΐ)8 : Οιηιιϊί Ίνα ει ϊηάϊαιιαίϊο , ει εΐιιηιοτ αη[εταΙητ α

ννΐ'ίί αιιη οιηιιϊ ιηαΐίΐ'ια (ΕρΙιβί. 4. 31). Νοη 8θ1υηι, ί 1 1 —

ίρΓίΙ, ΙΙΟΙΟ ν<)8 8ΙΙ00ι.ΊΙΙ>6Γ6 61 ϊΐΙΐ1ίβΙΙ3ΓΪ, 61 ΪΓ350Ϊ, 86(1

ιιειριο οαηι οΙιιηοΓε ρΓΟχίηιίδ Ιοςιή : οΙβιτιογοπι Ιιίο ά\-

(16118 , φΐΐ αϊ) ΙΓ3 ΙΜδΟίΙΙΙΓ. ΠίΚΙΙκΙο 0111111 ΠΙΟΓίΐϋί Ιιίο

ίηίπηδεουδ οχοϊΙαΙυΓ 61 οογ ΐιιιιιοί, ιιοιι ]:ιιιι κίιιίΐ ιιΐ

Ιίιι^ιια ρΙ;ιοίιΙο Ιυφιηΐιιι-; 56(1 αΙΓοι ιίοικ'ΐιι οοπίίϋ (Ιο-

ηιοιι5ΐΓ3ΐΐ8 , οΓΙίοϊΙ υΐ οίαιιιοβο ουηι ρΐΌχϊιηο ΙοςυβΙυΓ.

λΌΙιΙΙΙί ίςίΙΙΙΓ 1)0311)8 ίΙΙβ 5ί1)Ί 0ΐ)ΐ0Ι1ΐρ6Γ31ΐΐ65 II) ριτρίΐ-

Ιιια νθΓ53ΓΪ ΐΓ3Ι)ηαίΙ1ΐΙ3ΐ6, βϋχίΐ : ϋηηιΐϊ ι'ια (Ιιοο 651, 3

ί|ΐ)3ΐκ:ιΐ!ΐΐφΐο 03053 ιιιου(•:)Ιιιγ), εί 0Β)ηί8 ΊηάίαηαΙίο εί

ιυΐ)ΐΐ)ί είαιηοτ ΙοΙΙαΙατ α νοδιι : ϋιιίικίο πκΙίαΊΐι Ηιψιβ



47| . δ. ΜΑΝΝΙ5 €»ΚΥ80δΤ0ΙΙΙ
ΛΚ0Ι11ΕΡ. ΰΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. *7Ϊ

πκίΚ τοίβηδ ηΓβΓαεοΓβ. βΐ ίηιιΐίίεηι ΓβόϋβΓβ, ιΐίείΐ :

ϋηηι οιηηί ιηαΐίϋα. Νβω ο,ηί δίε ηίβοίΐιιρ, δβηιρει• ϊι»

ροτίυ δβΛΙ η Ιβιτβηκ Οιιείίϋϋδ 1ί1)βΓ ; εΐ ηβ(|ϋβ Ιβίηρβ-

δίαΐβπι Ιίπιβΐ, ηε<ιυβ ηηιιΓΓΛβίιιπι ; δειΙ ουαδί ίη ΐηη-

ςα'ιΐΐίοΐβ ηανίβΐιηδ , νβΐ ΐιι ρ1»είοΌ ροπι» δεάεηδ , ΊΐΛ

ρΓ*8οηΙβιη νίιβιη ΙραΙιΙΐ, ηοη βοίαιη βΐ) οωηί ρβΠυΓ-

ΙαΓιοηβ 1ϊ1)ογ, δβ<1 βΐ ίιηιηοΓίαΙϊυηι ει ϊηβίΓ3ΐ>ϊ1ϊιιηι Ιμ>-

ιιοπιιη ίπιείικ δίϋί ρβΓ οιηιη3 εοηείϋαηδ : ηιιί ιιοΙ«8

βηιηίΐΜΐδ εοηεεϋαιιΐιΐΓ , β131"» β1 πιίββηορικΚα Οοπιίηϊ

ηοδίπ ^50 ϋΐιπδΐί, (ηιίεηπι ΡαΐΓΪ, βΐ δβηείο δρίπΐυΐ

8ΐΐ βΙοΗα , Ιιοιιογ , ίηιρβηυηι , ηιπιο βΐ βεωρεΓ, βΐ ίο

δχευΐα $χειιΙοτυηι. Αιηεη.

ιιοΜίϋΛ υν.

Άύίκα α'.ϋαη νοεαίο βίο »μο ;'κϊΐίθΓβ άϊχΐι ά

(Ο'ίη. 27. 42).

1 . (Ιταύκ (ΙΊνϊηαι αιιχΊΓιιιιη. ϋοηιοκηΐία ινβκϊβηι ηια-

§Μα.—Υϊιΐίδΐίδ Ιιειί ρυηΐίεβιιί 1>ειιε αίΓεείιιηΐΒπίιηιιιη,

εΐ ϋοηιίηί ίηείϋιυίΐεω ηιίδβπεοηΐϊαιη, ει ίϋΐίχοπιιη εΐυ-

))Ί(1Ί[3ΐειιι ίιηιιιεηδαπ) (α) ? ΥίιΙϊδΙίδ φίοπιοάΌ οηιηβδ ηοδ

βπιϋίβΓΪΙ 1)63ΐυδ ΜαΙίΙιχυδ, δίαΐΐιη οοβοΊβηδ, εΐ ΐαηίαηι

ιιιοι-υηι ιηηίαΐίοηβπι ρΓΧ 8β ΓεΓβηδ : αηία ίη νοίυηίαίε

1105ΙΓΠ, ροδί 81ΐρεΐΊ13ΠΙ §Γ31Ϊ3Π1, δίΐΧ 511111 61 νΪΓΐΐΙΙβδ,

ει νιΐϊα : ει ςυία δΙηαΊο ηοδίι-ο ροδδυπηίδ Ιϊογϊ νΪΓΐυΐί-

1)υ5 εοηδρίειιί ; βΐ εοηΐι-η ιΐεδϊϋεδ Γιείί, ίη ρεεεαΓι ρΓΧ-

είρίιίαπι άβΓβι•π? Ηοε εηίιη 681 ςιιο 3 υπιΐίδ <Μεπ-

ηιυδ, ςηία Γαΐίοηε ίηδί£ΐιίΙϊ δπιηηδ α ϋεηϊβηο ϋεο, ει ίη

Ν310Γ3 Π08ΙΓ3 ίηδ'ιία 051 8εϊειι(Ϊ3 Ιιοηί εΐ ιιΐΛΐί. ΝυΙΙυδ

οΐ£θ ρηείεχηΐ, 8β εχ ίςηοΓαιιΐία νΪΓΐιιΙειη ηε^Ιί^εΓε,

νεί αηία ιιπίίαιη 1ια1)ε»ΐ νίχ (Ιιιεεηι εΐ εοιηηιοιίδίΓηίο-

ΐ'βηί. διιηΊείεηΙεπι εηΐηι πι.ΐβίδίπιιη ίιαυειηυδ εοηδείεη-

ιϊ3ηι, ει Ηει-ί ηοη ροιεδί, υΐ ηυίδ ίΙΙο 3<1]ιιπιεηΙο ρπνβ-

ιιιγ. Ν.ιηι δϊπιυΐ ευπι ΓοπικιΙίοιιο Ιιοπιϊηϊδ ίηδίΐβ 651 ϊΐϋ

εβίβηιίβ Γαείεηάοηιιη, υΐ τεείυηι δΐιυιιι αηίπιυιη (Ιεεία-

Μΐΐδ ίη ρΓΧδβηΐί νίιβ,ςιιιΐδί ίη ραΙχβίΓα ςυαάαπι βχει•-

«ίιαίηδ αά νίπυΐιιιη Ιαηοι-βδ , ρΐΌΟΪΙαΙίδ νίπυΐίδυ,υβ

Ι>Γθΐΐιιΐα ΓερβιΊεΙ , ει ΟΓβνϊ ΙεηιροΓβ ίη Ιαίιοπβυδ ιΐο-

εΐίΓδο, ρεΓρείιιηβ εοΓοιιπδ ηιοΐ'εηΐϋΓ, αΐ(|ΐιε ίη Πυχο Ιιοε

βχευΐο νΪΓΐυίοπι ΒΐηρΙεχαίιιϋ, α?ΐ6Γηί$ Ιοιιϊδ ίη ίηΠηίΐα

8χειιΐ3 ΓπιηιιΐΓ. 1(1 83ηε δείεηΐεβ, Γγ;ιΙΓ68, ηοδίΓηιη ηβ

ρβΓ<ΐ3ηιιΐ8 ιιο1ιΊΙϊΐ;»ιειη , ηβ δίιηιΐδ ρο$1 Ιαηΐηηι 1)οιιοϋ-

εειίίβπι ίη§Γ3ΐί, ηβ δεείεηιιΐΓ νοίηροΐεδ, ςυχ Ι.κη

οΓβνί ΙεηιροΓβ (ΙιίΓηιιΐ, ρβΓρειυιιπι <1<>Ιοτεΐιι ηο1)ίδ ηε-

ββΓδβηΙβδ : δεά ηπΐβ ηο$ δβηιροΓ ίηΐυεηΐββ οειιΐιιιη

ϋΐιιιη ηιιί ηαιηηυβιη δορίΐιΐΓ , ψπ ει αηδεοηάϊΐβ εοπίίδ

ΗΟνίΙ, Γ68 Η08ΙΓ38 Ϊ13 ΪΗ5ΐίΙΙΐ:\Ι1Ιϋ5 β( ΠΙΟϋβΓβΙΙΠΙΓ , 61

ιηηηίΐί αηιιΐβ δρίιίΐιιβ 1>εηβ ηίΐοείιιηι ηηίιηιιηι εχΐιίΐιε.1-

ιηαδ, υΐ δΐιρεπιο Γραβηΐβδ ηυχϊΐίο , ϋυνίείο Ιιοδίβ ίΙΙο

ει αϋνεΓ53Γίο ηοδίΓΟ , β)υ8ςηβ ποείιίηαηιεηΐίδ ίηυΐίΐί-

)>αβ Γείιΐίιίδ, ηοηίδ ίΙΙίδ Γπιί ναΐεοηπίδ, ςυχ ρΓΟίηίίίΙ

ϋοηιϊηιΐδ (1ίΙί@βηΐίΙ)υ8 86. Νε βΓςο (]ΐιί$ δρεείεΐ »ά \α-

Ιχιγοιπ νΪΓΐιιΐιιιη , 86(1 Ιυεηιιη ίικίε ρ3ΐΊυιη εοςίΐαηδ

ρΐ'οιιιρίβ ΐ3ϋ0Γ6δ 8υδείρΪ3ΐ. Νηπι 8ί ϋ ςυί ίη Ιειτεηίδ

νβκαη(<ΐΓ ηεςοιϋδ, 61 αά εο11ί$βηιΐ3δ ορβδ ίηϊαηϊυιιΐ ,

(«) Ιΐΐο οοιηιηεηιοΓίιΐιΐΓ Ιιοηιϋίη υΐιί άν ρυ1)Κε3Π0 ρο'ΐιί -

Ιιίικ', άβ ,ΙικίΛ'οΐ'υπι βΐυρϊϋίΐΐΐε, άβφιβ Μαιίΐιίεί 3|:θ61οΗ νο-

•Μΐΐοικί 3^<>ΐ>3ΐιΐΓ : &η νβΓΟ 1ι;ι•ο ηοπιίΐα βχ βϋίΐ3Πΐηι ηυηιβ-

Ιυβϊΐ, ηοιιιΐιιιιι εχρίοτατβ ροΐυϊ; δΟδίίεοΓ Ιϊΐηεη εχϊΐιιίϋκΐ-

ιυιη ααηιεΓο εΐ8ε.

οηιΐιϊβ ρΓοηιρίβ δϋδείρ'ιηηΐ ίικίοικίη ; 61 ρβΓίευΙ» ιηα-

Γί&, ιιαυΓη^ϊα, ρΪΓ»1»Γ"ΐη ϊηδίϋίαβ ρΓΟδρίεϊειιΙβδ ηοη

ΓΓαη^ιιηΐυΓ, ηβε δίβη'ιοΓβδ Ηοηι, ηιιαιηνϊβ <1β Γιηβ η'ιΐιϊΐ

οβΓίί Ιιβίιεηηΐ : ςηβίειη ηοβ Ιιαυίΐιιΐ'ί δαπιαδ (ΙβΓβηβΊο-

ι>6Π), ίί ηοη οηιηί δίικίίο 61 βΙβεπίΛΐβ βεείηββιηυΓ 3<1

νίΓΐιιΐυηι δΐυάί» ει αςοηββ, ρΓΟρίβΓ χΐεπα ΊΙΙα 1)οη3?

ϋυβΓβ Ϊ13 ίιΐ8Γ3ΐί δαιηιΐδ ϋεηκίκείοπ ηοδίΓΟ, βΐ ηβ<|ηβ

φΐχ ίαηι (ΙοηίΙϊ &ηηΐ νβΓδηηιυδ βηίιηο, ηβφΐβ ρΓΟηίίβδ»

οοΒΐίβωυδ; δβ^ οιιιηΊιιαι ρΓυρβηιοιΙαιιι οηΐΐιΐ, Ιπΐίΐι»

61 ίη ναηηηι, ςιιβδί ρβειιιΐβί, νίοιη ιοΐ3Π» ΐΜηδίΒ'ιιηηδ :

ίηίηιχ ςηίάβηι ηηΐίβηι ΙιΛβηΐεδ εϋΓβηι , νεηΐΓβιη αη-

Ιειη δοΐαηι ύ'ίΓυηιρβηΐεδ είϋΐί, 3ΐ<ιιιβ εΐίαπι ρΓορίβ»

Ιιοε ηιΊδβΓΟ εοΓροΓί ρεπιίείβιη ραΓ3ηΐε8, »ε ρΓορίει

ίηΙβηιρεΓ3ηΐΪ3ηι 61 ίη^Ιηνίβη» ίηηιιιΐιοπ» ηοοϊδ ηβ80ΐϊ?

ίβείπιαδ 61 αεεεΓϊίηιυβ, (Ιηηι βηίιηβιη Γβιηβ ρβΓΪΓβ βίηί-

ηιη5? ΐΛΐηείδί ρΓΧ'δίβπΐίοΓ 3ηίηΐ3 δίΐ (ΐα3ηι εοΓριΐδ , ει

:ι1)Ιηΐ3 ίΐΐα , Ιιοε ιηοΛϋΟΐη ΓεΙίηςυβίϋΓ. Οιιηι ίβ"»»*

οροηεΓβΙ 61 Ιΐϋίε βίο,υβ ίΐΐί εοη^Γαβ βΐ εοηνεη'ιεηΐί»

ρΓχοεΓβ ίΐΙίπιεηΐΒ, ηιο<1ηπι ηβςαβ ηίε, ηεςηβ ίΙΙίε ββΓ•

ν:ιιιΐ85, υΐιί(ΐηβ ηοεειηηδ : Ιιοε ρΐϋδ ςιιαιη οροΠβΐ δα.

β'ιιιαηιεδ, ίΐΐιιη! βο.ιβηι ίαηιβ ρεπιβ εο§βιιΐεδ. 1ϋ ςηοϋ

ϋπϊνεΓϊΟΓαιη ϋοηιίιιυδ Ιοεο ηιαχίηιχ ίηάί£ΐιαΐίοΐ)ί5

3ΐϊο,ϋ3ΐιϋο ίηΐεπηίιΐ3ΐιΐ8 641 ΙϋάχοΓυηι ρορυΐο Λεβηϊ :

ΰαΰο νοΟ'ιι ηοη [αηιαη ραηίί, ηεηηε άΐηη αηαα; κΛ (α•

»ιβ/η αηώεηάϊ Βίτηιοηαηι Οοιηϊηί (Αηιο$ 8. 11); άοεβιιβ

ηοδ, ίΠ-ιπι ςαίάβηϊ Γαηιεηι εοΓραδ πΐ3εί1εηΐυπι ΓβίΙϋβΓβ,

Ιιαηε αιιίεηι αηίηκιιιι αΐίβηηβΓβ : ίάίρδυηι , ς«ο<1 ϋο-

ηιίιιιΐδ Ιυηε δΐιρρίίεϋ Ιοεο ίΙΙίδ πιϊηαΐκιΐηι•, ηηηε ηοδ

δροηΐβ ιιοϋίδ βιίΓαΙιίηιιΐδ; ίϋεχαβ ροδίςιΐΒη» Οει>5 Ιαιι-

Ιαιη ηοδίη ευταιη άεεΐ3Γ3νί( , ει ϋίδρειίίβνίΐ , ΐιι εαιη

83εΓ3Γαηι δει•ίρΐυΓ3Γυηι Ιεειίοιιβ Ιιβοεαηΐϋϊ 61 α (Ιοείο-

ΓΪυοδ αύηιοηϊΐίοηβδ.

Ονιη Ιίειίοηβ 8αήρΙΗΤ(Β ηιοηϊΐα ΏοΟοηαη. — ΙιΙεο

ογο νεδίΓβιη είπίβίεπι, υΐ βχεη853 άβδίίΐία ραηΐυΐυηι

εχρεΓβίδεαιηίιιί , ει δΐυιΐίυιιι οιηηβ ϊη βηίιηχ δίΐαΐεηι

ΐΓ3η$ΓβΓ3ΐίδ. δίε βηίπι βΐ 3 ϋβο ϋεηβνοίβηΐίβιη υοο-

Γβηι βΐιπώβΐίβ , ηοδ(|Ββ βΙβεΓίοΓεβ αά οΌεβηϋιιηι νοβ

οπιπυ.3, ςυηβ νϊάβϋίηΐϋδ εοηδϊϋο ηοδίΓΟ ραΓβΓβ. 0»ο-

ηίηιη 61 3§ηεοΐ3, αυηιιϋο νϊιίεΐ Ιοι πιιιι ΓεειιικΙ»ιη, πι'-

ΐϋΓΧ ίίΐοηεβηι Γιυείιιυιηίΐυβ ίεπιεβιη, ρ»Γ3ΐ δβ εΐίαιη

ϊρδβ ΐιι ηΐ3]απ δΐυάίο ίΙΙααα εοΐαΐ : ευιίειη ιηοϋο ει ηοδ

δι νϊάεΓίηΐϋδ νβδίι-υιη ίη (Ιϊνίπίδ ρΓοίβεΐιιιη , εΐ νοδ β»

ςιιχ 3 ηοϋίβ ύίεηηΐϋΓ, Γβειίδ δΐυάίοδβ ίιηρΙεΓε, ιιΐ3]ο-

Γεηι άοεεηάί ΐ3ϋ0Γεηι βχΐιίηεϋϊιηιΐδ : υΐροΐο βείβηΐβδ,

ηοδ ηοη ίη ρβΐπβ 5εηαίιΐ3Γ6, δεϋ ίη ρίιΐβϋΊ ει ρΓοΓυη^Ιθ

ΙεΓΓ3.

2. υΐΐΗίαΐαη, ηοη ρΐαηαι» αικΰίοτηιη, αηαήΐ Οιτΐ)Μ•

ίΐοηιιΐ!. Καάίχ ΙιοηιίάίΙϋ ϊηνίύία.— Ε» εηίηι άε εαιι^α

ηιιοΓιιϋβ νοϋίδ εοιιείοιιαιιιιιΐ', πι αΐϊιριίιΐ Ιιιει ί Γαεία-

Ιϊδ, βΐ νΪΓίηΐεδ νβδίΓΧ εΓβδεαιιΐ , ηοδ^ιιβ ΙχΙειηιΐΓ νβ-

βίΓΐιηι νΜεηΐεδ ρΓοΓει-ΐιιηι. Νιιηΐ(]ΐιί(1 εηίιιι ΐειηυΓβ (Ί

ίη ναηυηι (ΙίεεΓβ νοίηιηυδ, ηΐ 3 νοίήδ Ιαιιϋιιιη ΓηκίΗδ

τεείρίαιηυδ, 61 ηΐ ρίαιιιίειιΐε^ ηιαηίυιΐδ Γβεβιΐϋΐίδ'ί Νοιι

Ιιρε δρεείαιποδ ; 3ΐ>$ίι : &εά \εί>1ι•3ΐη υΐίΐϊιαιειιι. Ηλι

ιηϊχίηια Ιαηδ εδΙ ει δηιιιιηιΐδ ρίαιίδΐΐδ, δι ηηίδ 3 νίίίίδ

αά νίιΊυΐεηι εοιινεΓίηΙυι-, δι (]ΐιίδ ιιηΐε.ι άεδβδ, ηοιίΓ»

αϋΚοηαΐίοηε δΐιιϋϊοδίι* Γιαΐ : ηοε βΐ ηιίΐιί ιηαχϊηιικιι λ(-

Γιτί δθΐ3ΐίυιη ει Ιαιιϋοηι, εΐ νοίιίδ Ιαεηιιη ει άίνίώί

5.ρίιϊΐηα1ε5. δεά ηοη αιηϋϊ£θ, (ΐυώ ηιαίΐαω δΐυάϋ οχ
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καΐ πάσα νραυγ}\ άρΟι'ιτωάρ'ύμωτ• είτα αυτήν τήν

(ϊίίαν τής κακίας ξηράναι βουλόμενος και άκαρπον

έργάσασθαι, φησί, •££>»• .τάσ(| κακίφ. Ό γαρ ούτω

διακείμενο; διηνεκώςέν λιμένι κάθεται, τών άπδ τής

γης κυμάτων άπηλλαγμένος, κα\ ούτε χειμώνα δέ-

δοικεν, ούτε ναυάγιον, αλλά καθάπερ έν γαλήνη

πλέων ή έν εύδίψ λιμένι καθήμενος, ούτως Ελκει τον

παρόντα βίον πάσης ταραχής έκτδς ών .«, κα\ ού μό-

νον τούτο, άλλα κα\ των αθανάτων κα\ απορρήτων

αγαθών τήν άπόλαυσιν έαυτψ διά πάντων προξενεί

ων γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, χάριτι καΐ φιλ

ανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, μεθ' οΰ"

τψ ΠατρΊ, άμα τψ άγίψ Πνεύματι, δόξα, κράτος,

τιμή, νΰν χαϊ άε\, χαΐ είς τους αιώνας τών αιώνων.

Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΔ'.

ΚαΛέσασα δέ 'Ρε6έχχα του υΐύν αυτής τον »•εώ-

τεροτ, εΐπετ αντφ.

α". Εϊδετβ χθες κα\ τοΰ τελώνου τήν πολλήν εύγνωμο-

σΰνην, καΐ τοΰ Δεσπότου τήν άφατον φιλανθρωπίαν,

καΐ τών Ιουδαίων τήν ύπερβάλλουσαν άναισθησίαν ;

[ΊΪ^ΙΕΓδετε πώς απαντάς ή μας έπαίδευσενά μακάριος

Ματθαίος, δι' ών ούτω ταχέως ύπήκαυσε , δι' ών

τοσαύτην έπεδείξατο τήν μεταβολήν, δτι έν τή προ-

αιρέσει κείται τη ημετέρα, μετά τήν άνωθεν χάριν, τά

της αρετής καΐ τής κακίας ■ κα\ δτι κα\ σπουδάσαν-

τες δυνάμεθα γενέσθαι ενάρετοι, κα\ |5αθυμήσαντες

πάλιν είς τδν τής αμαρτίας κρημνδν καταφερόμεθα;

Τοΰτο γάρ έστιν ω τών άλογων διεστήκαμεν, τδ λόγω

τετιμήσθαι ημάς παρά τοΰ φιλάνθρωπου θεοΰ, καΐ

έν τή φύσει τή ημετέρα έναποκεϊσθαι τήν γνώσιν τοΰ

καλού κα\ τοΰ πονηρού. Μηδε\ς τοίνυν προφασιζε'σθω

ώ; δι' Λγνοιαν αρετής αμελών, ή διά τδ μή έχειν τδν

ύποδεικνύντα τήν ταύτης όδόν. Άρκοΰντα γάρ Εχο-

μεν διδάσκαλον τδ συνειδδς, κα\ ούχ ο!όν τέ τίνα άπ-

«στερήσθαι τής εκείθεν βοηθείας. ΚαΙ γάρ άμα τή

πλάσει τοΰ άνθρωπου κα\ ή γνώσις τών πρακτέων

αΰτώ έναπετέΟη, ίνα τήν οίκείαν εύγνωμοσύνην έπι-

δειξάμενος, καθάπερ έν παλαίστρα τινί , τψ παρόντι

βίψ έγγυμνασάμενος πρδς τους τής αρετής πόνους,

•;ά υπέρ τής αρετή; βραδεία κομίσηται, κα\ έν βραχεί

νρόνψ πονήσας, έν διηνεκεί τψ αϊώνι τών στεφάνων

άξιωθείη, κα\ έν τψ έπικήρψ τούτω α'.ώνι τήν άρετήν

έλδμενος, έν τοις άπείροις καΐ άΐδίοις αίώσι τών

αθανάτων αγαθών άπολαύη. "Οπιρ «ίδδτες, αγαπη

τοί, μή προδώμεν ημών τήν εύγένειαν, μή αγνώμονες

π*ρ\ τήν τοσαύτην εύεργεσίαν γενώμεθα, μηδέ τδ

πρδσκαιρον τής δοκούσης ηδονής μεταδιώξαντες,

διηνεκή τήν δδύνην έαυτοίς κατασκευάσωμεν* άλλα

τδν άκοίμητον δφθαλμδν τδν τά απόρθητα τής διανοίας

έπιστάμενον διηνεκώ; προορώμενοι, ούτως άπαντα

τά καθ έαυτοΐις οίκονομώμεν, καΐ τοις όπλοις τοΰ

Πνεύματος φραξάμενοι, κα\ τήν οίκείαν εύγνωμοσύ

νην έπιδειξάμενοι, έπισπασώμεθα τήν άνωθεν όοπήν,

Ινα τής εκείθεν απολαύοντες συμμαχίας, κα\ τοΰ

εχθρού και πολεμίου περιγενόμενοι, και άκυρα αυτού

καταστήσαντες τά μηχανήματα, τών αγαθών εκεί

νων άπολαΰσαι δυνηθώμεν, ών έπηγγείλατο τοις

άγαπώσιν αύτδν δ Κύριος. Μή τοίνυν πρδς τδν πόνον

τις δράτω της αρετής, άλλα τδ έντεΰθεν κέρδος λο

γιζόμενος έτοίμως τους υπέρ ταύτης πόνους κατα-

δεχέσθω. ΕΙ γάρ οΐ περ\ τά βιωτικά στρεφόμενοι,

κα\ περ\ τήν τών χρημάτων συλλογήν μεμηνότες,

άπαντα προθύμως καταδέχονται, και τού; κατά Οά-

* 3θ1 ω», ταραχής ίλ.ύ9ιρο; ών.

λατταν κινδύνους, κα\ τά ναυάγια, κ»\ τά; τών πει

ρατών εφόδους προορώντες, ουδέ ούτω; οκνηρότεροι

γίνονται, καΐ ταύτα ούδε Οαρ^εϊν περί τοΰ τέλους δυ

νάμενοι• ποίαν ημείς Εξομεν άπολογίαν, τών αθανά

των εκείνων ένεκεν πρδς τους τής αρετής αγώνας

μή πάση σπουδή κα\ προθυμία άποδυόμενοι ; Τίνος

Ενεκεν ούτως αγνώμονες περί τδν εϋεργέτην γινόμε-

θα, καΐ ούτε τά ήδη δωρηθέντα λογιζόμεθα, ούτε τά

έπαγγελθέντα έννοοΰμεν, άλλα πάντων, ώς «ίπείν,

λήΟην ποιησάμενοι, απλώς καΐ εική βοσκημάτων δί-

κην βίον άπαντα παρατρέχομεν, τής μέν ψυχής ούδε-

μίαν έπιμέλειαν* ποιούμενοι, τήν δέ γαστέρα μόνην

διαόόηγνύντες, και πολλήν διά ταύτης τψ ταλαιπωρώ

τούτψ σώματι τήν λύμην κατασκευάζοντες, κα\ τοΰτο

μέν διά τής άμετρίας, κα\ τής πολλής άδηφαγίας

μυρία πράγματα κατασκευ^ειν ήμϊν παρασκευάζο-

μεν, τήν δέ ψυχήν λιμψ τήκεσθαι συγχωροϋμεν;

1 523] καίτοι ψυχή σώματος κυριώτερον, κα\ εκείνης

ά-ειρηκυία; νεκρδν τούτο καταλείπεται. Δέον ούν

κάκείνη τήν κατάλληλον καΐ άρμόττουσαν παρέχειν

τροφήν ημάς, έκατέροι; λυμαινόμεθα, άμίτρίαν κα\

ενταύθα κάκεί πολλήν έπιδεικνύμενοι, κα\ τδ μέν

υπέρ τήν χρείαν πιαίνοντες, τήν δέ ϋπδ λιμού δια-

φθείρεσθαι καταναγκάϊοντες. Κα\ δπερ ό'τών όλων

Δεσπότης έν τάξει μεγίστης άγανακτήσεως ήπείλησέ

ποτέ τψ τών Ιουδαίων δήμιο, λέγων, Δώσω ύμΐν ού

ΛιμύΥ Αρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, άΛΧά Λιμύν τοΰ

άχονσαι Λάγον Κυρίου, διδάσκων ήμ3; ότι εκείνος

μέν δ λιμδς τδ σώμα κατατείνειν δύναται, ούτος δέ δ

λιμδς αυτής καθικνεϊται τής ψνχής• τοΰτ' αύτδ νΰν,

δπερ αντί τιμωρίας έκείνοις έπάγειν τότε ήπείλησεν

δ Δεσπότης, ήμεϊςέκόντίς έπισπώμεθα, καΐταΰτατοΰ

θεού τοσαύτην περ\ήμά;κηδεμονίανέ-ιδειξαμένου,καΙ

οίκονομήσαντος μετάτής άπδ τών Γραφών αναγνώσεως,

ϊχειν ημάς κα\ τήν άπδ τών διδασκάλων νουθεσίαν.

Δι' δ παρακαλώ τήν ύμετέραν άγάπην, πάσαν

■|5α0υμίαν άποτινάξασθαι κα\ διεγερθήναι μικρόν,

κα\ πάσαν τήν σπουδήν μεταθείναι ίτΛ τήν τής

ψυχής σωτηρίαν. Ούτω γάρ 4ν κα\ τήν παρά τοΰ

θεού εδνοιαν μετά δαψιλείας έπισπάσησθε, και ήμεί;

προθυμότερον τήν πρδς υμάς διδασκαλίαν ποιησώ-

μέθα, όρώντες εις Εργον ημών έκβαίνουσαν τήν συμ-

βουλήν. Έπε\ χα\ γεωργδς, έπειδάν Γδη τής γης τήν

έπιτηδειότητα πολλήν παρέχουσαν αύτώ τών καρπών

τήν φοράν, κα\ αύτδς μετά πλείονος τής σπουδής

πρδς τους τής γεωργίας πόνους έπαποδύεται• τδ»

αύτδν δή τρόπον κα\ ημείς άν θεασοίμεθα τήν κατά

θεδν υμών προκοπήν, κα\ δτι τά παρ' ημών λεγόμενα

διά τών Εργων ένδείκνυαΟαι σ7τουδά»ετε, πλείονα κα\

αύτο\ τδν πόνον τδν διδασκαλικδν έπιδειξόμεθα• άτε

είδότες δτι ού κατά πετρών σπείρομεν, άλλ' είς λιπα-

ράν και βαθύγεων καταβάλλομεν τά σπέρματα.

β'. Διά γάρ τοΰτο καΟ' έκάστην ήμέραν τήν πρδς ύμά;

διδασκαλίαν ποιούμεθα, ίνα και ύμείς κερδάναντές τι

χρήσιμον έντεΰθεν άπέλθητε, χαϊ τά τής αρετής ύμίν

αύξάνηται, χα\ ημείς δρώντες υμών τήν προκοπήν-

εύφραινώμεθα. Μή γάρ απλώς καΐ είκή λέγειν βουλό-

μεθα, ώστε τδν παρ' υμών έπαινον χαρπώσασθαι, καΐ

ίνα κροτήσαντες ύμείς άναχωρήσητε ; Οΰ διά τοΰτο,

μή γένοιτο, άλλα διά τήν ώφέλειαν τήν ύμετέραν.

ΈμοΙ μέγιστος Επαινος καΐ άρκετδ;, εί τις άπδ της

κακίας έπ\ τήν άρετήν μεταΰάλλοιτ•, εί τι; πρδ τού

του όάΟυμο; ών, σπουδαίος έκ τής παρ' ημών ύπο-

μνήσιω; γένηται• τοΰτο και έμο\ μέγιστον φέριι τίν

έπαινον ν.α\ τήν παραμυθίαν, καΙ ύμϊν πολύ τδ κέρδος

κα\ τδν πλοΰτον τδν πνευματικόν. 'Αλλά καΐ δτι μέν
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πολλήν έπιδείξεσθε τήν σπουδήν , ούκ αμφιβάλλω•

οΐδα γάρ δτι Οεοδίδακτοί έστε, δυνάμενοι καΛ άλλους

νουθετεϊν. Διά τούτο ενταύθα σΐήσας τήν περϊ τού

του συμβουλών, της συνήθους άψομαι διδασκαλίας έκ

των τοΰ μακαρίου Μωϋσέως βημάτων, μάλλον δε των

παρά τού άγιου Πνεύματος δι' αΰτοΰ ήμϊν είρημένων,

μικρά τίνα ε!ς το μέσον προσθε\ς, εκείθεν ύμΐν σή

μερον τήν έστίασιν παρχθήσομαι. Ηχούσατε πρώην

6-ως κατά τήν συμβουλήν της 'Ρεβέ/κας άπαντα

διαπραξάμενος 6 Ιακώβ, τήν -αρά τοΰ [524] πατρός

εϋλογίαν έπεσπάσατο, τήν έπαινετήν έκέίνην κλοπήν

έπιδόιξάμενος, δι' δ κα\ της παρά τοΰ θεού συνερ

γίας άπήλαυσε, κα\ εις έργον έξήλθεν αύτφ τ6 σπου-

δαζόμενον άλλ' επειδή εντεύθεν αύτώ πολΰς ό φθόνος

έτίχτετο παρά τοΰ Ήσαϋ , καϊ πρδς φόνον λοιπδν

παρεσκευάζετι »• τοιούτον γάρ τουτ\τδ όλέθριον πά

θος• ού πρότερον ϊσταται, μέχρις άν τον ύπδ τού πά

θους ά).δντα κατά κρημνών ένεχθήναι παρασκευάση,

χα\ πρδς τήν τοΰ φόνου παρανομίαν δραμεϊν. 'Ρίζα

γάρ τοΰ φόνου ό φθόνος. Ούτω κα'ι έξ αρχής επί τοΰ

Κάιν κα\ επί τού "Α6ελ γέγονεν. Ουδέν γάρ Εχων

ουδέ εκείνος , οΰ μικρόν , οϋ μέγα έγκαλέσαι τώ

άδελφώ, επειδή είδεν εύδοκιμούντα παράτψΔεσπότη

τών όλων άπό της προσκομιδής τών δώρων, κα\ έαυτδν

άπόβλητον γεγενημένον διά τήν οίκείαν όαθυμίαν, είς

φθόνον εύθϋς διηγείρετο, κα\ τήν όίζαν τού φόνου τε-

χών εν τή διάνοια, παραχρήμα καΐ τον καρπδν εκείνον

τδν όλέθριον έπεδείξατο, κα\ τδν φόνον είς έργον ήγα-

γεν. Ούτω δή χα\ νΰν ό Ήσαΰ ίδών τδν άδελφδν τάς

ευλογίας παρά τού πατρδς δεξάμενον, χα\ ύπδ τού

θυμού κα\ της βασκανίας εις φόνον1 έξενεχθείς, έμε-

λέτα τού αδελφού τήν άναίρεσιν.

Άλλ' ή θαυμάσια μήτηρ τούτο αΐσθομένη, πάλιν τήν

μητρικήνφιλοστοργ£ανπερ\τδν παΐδαέπιδείκνυται κα\

συμβουλήνεΐσάγειτήνδυναμένηναύτδνέξαρπάσαιτών

τού αδελφού χειρών. Κα.2/5σ'«σ'αγάρ,φησ\, τύν νΐύναυ

τής τύν νεώτερον, είπεναΰτψ• Ιδού Ήσαΰ ό άδεΛ-

φδς σου άπειΛεΐσοι άποκτεϊναί σε.Νΰν οΰν άκου

σον μου τής φωνής. Ή πεϊρά σε διδασκέτω, φησ\ν,

δτι τά λυσιτελή σοι συμβουλεύω, κα*. καθάπερ ήδη της

έμής φωνής άκουσας, τάς μεγάλας έκείνας ευλογίας

έπεσπάσω ποίρί τού πατρδς, ούτω δή κα\ νύν άκουσον

μου της φωνής, ίνα διαφυγεΐν δυνηθης τοΰ αδελφού

τάς χ«Τρας. Ούτω γάρ έαυτδν ελευθερώσεις τών κιν

δύνων, κάμε τού πένθους. Είκδς γάρ εκείνον, ε! τούτο

τολμήσειε, δίκην άπαιτηθήναι, καϊ πανταχόθεν έμο\

της οδύνης τήν έπίτασιν αύξεσΟαι. "Ακουσον ονν

μου της φωνής, χαϊ άναστάς άπόδραθι προς τύν

άδεΛφόν μου Λαβαν είς Χαρ"ρ"άν, χαϊ οϊκησον μετ'

αυτόν ημέρας τινάς , ίως τοΰ άποστρέψαι τον

Ονμόν χαϊ τήν όργήν τοΰ άδεΛφοϋ σου άπό σον,

χαϊ έπιΛάθηται δ. πεποίηχας αΰτψ • χαϊ άποστεί-

Λασα μεταπέμψομαί σε εκείθεν , μήποτε άτε-

χνωθώ έχ τών δύο υμών έν ήμερα μιςί. "ΑπιΟι,

φησι, πρδς τδν άδεΛφόν μου Λαβαν , χαϊ οϊχει

έχει μετ' αΰτοΰ. Είκδς γάρ καΐ τδν χωρισμδν κα\ τδν

έν μέσω χρόνον ίσχύσαί τι πλέον, καϊ παραμυθήσα-

σθαι τδ πάθος, κα\ τήν βασκανίαν λωφήσαι, χαϊ λήθην

αΰτψ γενέσθαι τών ύπδ σοΰ γεγενημένων περ\ τήν

της ευλογίας κλοπήν. Καϊ έπιΛάθηται, φησίν, ά

νεποίήχας αντψ. Είκότως, φησ\ν, οργίζεται • δι' δ

προσήκει έκκλΐναι αύτβΰ τήν όρμήν, όπως άπδ τοΰ

χρόνου λήθης έγγενομένης αύτώ , μετά ασφαλείας

λοιπδν δυνηθής τήν ενταύθα οϊκησιν ποιήσασθαι. Κα''

• ΡοϋΙ παρεσχευάζίτο ΠΜΐε ϊη βά. Ιββ. όάοελφός,ςιια; νοχ

)η οηιιηΐηι-, ρβηβ πΐ5?. 0>β8ΐ. ΙπΓγπ ρθ81 Ηη?ε νρι-1>3, £ίζα γάρ

τοΰ φόνου ό φθόνος, ίιιΙβΓρ. 1Ρ|Γΐ88ε νίο'εΙιΐΓ χαϊ χαρπό; του

φθόνου όφόνοζ. Νρο «ηο ΜϊγΙρ ίΙΙΐ ίο$εΓυί$ί>ενί(ΙεΙυΓίηΙ.,εΙ

»υη! νβΓε (Ιί^ιι» ('.Ιιγ,υϊ.

•> δϊνίΙ. εΐ <ιυίιι<}ΐιο ΐϋϊί. φθόνον.

ίνα μή [525] δυσχεράνη δ παις έπ\ τήν άλλοτρίαν

άπιέναι χατανΛγκαζόμενος , δρα πώς παραμυθεϊτα'.

τού νέου τήν ψυχήν, πρώτον μέν είποΰσα• "Ααιβι

πρδς Λαβαν τδν άδεΛφόν μου. Μή γάρ πρδς ξένον

τινά, φησι, κατεπείγω σε άπελθεϊν ; Πρδς τδν άδεΛ

φόν τύν έμύν, χαϊ οίχει μετ* αΰτοΰ ημέρας τινάς.

Βραχϋν, φησ\, χρόνον, ολίγας ημέρας, ϊως τοΰ —αϋ-

σασθαι τήν όργήν. Νύν γάρ καϊ ακμάζει αΰτψ, φη

σίν, ό θυμδς, καϊ ούτε τοΰ πατρδς α!δώ τίνα ποιείται,

καθάπαξ τυραννούμενος ύπδ τοΰ πάθους, ούτε τήν

άδελφικήν στοργήν έν διάνοια λαμβάνει , άλλ' ί-Λς

μόνου γίνεται , τού τδν θυμδν άποπληρώσαι. Καϊ

αποστείΛασα μεταπέμψομαΐ σε ταχέως, φησιν,

έχεϊθεν. Σέέπανάξω. "ΑπιΟι τοίνυν θαδρνϋν,δτι'ΑΛο-

στείΛασιι μεταπέμψο{ΐαί σε• περ\ γάρ τοΰ παντός

εστί μοι ό άγων, χαϊ περ\ αμφοτέρων δέδοιχα, μή

ποτε αποστερηθώ αμφοτέρων. "Ορα σύνεσιν μητρός ■

πώς οίκοθεν κινούμενη, μάλλον 6έ τή τοΰ θεού προ4-

£ήσει χα\ νύν ύπηρετουμένη, εκείνα συμβουλεύει τώ

παιδ\, δπερ ό Χριστδς παρήνει τοις μαθηταΐς, συμ

βουλεύων μή όμόσε χωρεϊν τοις χινδύνοις, άλλα διά*

της αναχωρήσεως παραμυθεϊσθαι τού πάθους τήν

μανίαν. Τούτο τοίνυν καϊ αύτη είσηγουμένη τφ•

παιδ\, πρότερον αύτφ συμβουλεύσασα χα\ παραθα^-

ρ'ύνασα αυτού τδν λογισμδν , ώστε μή δυσχεράναι

πρδς τδν χωρισμδν, τότε λοιπδν κα\ άφορμήν εύλογον

τ^ αποδημία περιθεΐναι βούλεται, ώστε μή προφανώς

δόζαι διά τήν τού αδελφού βασχανίαν άναχωρεϊν ,

μηδέ τδν πατέρα γνώναι τήν αληθή τής αποδημίας

αϊτίαν, μήτε τοΰ Ήσαΰ τήν κατά αΰτοΰ άγανάχτησιν.

Καϊ εϊσεΛΟοΰσα, φησί, προς τόν Ισαάκ ή "Ρε

βέκκα είπε ' Προσώχθισα τη ζωή μου διά τάς θυ

γατέρας τών υΙών Χέτ. ΕΙ Χήψεται "Ιακώβ γυ

ναίκα άπό τών θνγατέρων τής γής ταύτης, ϊνα τί

μοι τό ζήν;

γ". Σχόπει πώς εύπρόσωπον εΐρε πρόφασιν. "Οταν

γάρ ήμϊν ή άνωθεν συμπράττη δεξιά, χαϊ τά δυσχερή

εύκολα γίνεται, χα\ τά δύσκολα (ίάδια. Έπε\ ουν χαϊ

αύτη εΐχε τδν τών όλων θεδν συναινούντα αυτής τξ

γνώμη , πάντα τά δυνάμενα συντελεϊν τη οικονομία

τή μελλούση, καϊ τοΰ παιδδς τή σωτηρία, ύπέβαλεν

αυτής τή διάνοια. Προσώχθισα, φησ\ν, γ;} ζωή διά

τάς θνγατέρας τών νίώνΧέτ. ΕΙ Λήψεται "Ιακώβ

γυναϊχα άπό τών θνγατέρων τής γής ταύτης. Ινα

τί μοι τό ζήν ; Ενταύθα αίνίττεσθαί μοι δοκεϊ τών

γυναικών τοΰ Ήσαΰ τδ δύστροπον , κα\ δτι πολλής

αηδίας αύτοϊς ύπόθεσις γεγόνασι. Κα\ γάρ ανωτέρω

διηγήσατο ήμϊν ή θεία Γραφή, δτι έλαβεν άπδ τών

Χετταίων χαϊ άπδ τών Εύαίων γυναίκας ό Ήσαΰ,

Καϊ ήσαν έρΙζονσαι τώ "Ισαάκ καϊ τή 'Ρεβέκχα.

Τοΰτο ούν αύτδ ύπομνήσαι αύτδν βουλομένη, μονον-

ουχί ταύτα φησι πρδς αυτόν • ΟΙδας όπως μοι τήν

ζωήν πικράν πεποιήκασιν αϊ γαμεταϊ τού Ήσαϋ,

καϊ δπως διά τήν τούτων μοχθηρίαν λοιπδν πρδς

πάσας άπεχθώς έχω τάς θυγατέρας τών υιών Χέτ,

χα\ άπαν το Εθνος δι' έκείνας μεμίσηκα. Ε! τοίνυν

συμβαίη χα\ τδν Ιακώβ έκ τούτων άγαγέσθαι γυ

ναίκα, ποία μοι λοιπδν Ισται σωτηρίας έλπίς ; "Ινα

τίγάρμοι τύζήν; [526|Είγάρ έκείνας ένεγκείνοϋκ

ίσχύομεν, εί κα\ ούτος φθάσει άπδ τών θυγατέρων

τής γής ταύτης λαβείν γυναίκα, τά τής ζωής ήμϊν

οΓχεται. Άκουσας δέ ταύτα ό Ισαάκ, κα\ είς ύπό-

μνησιν έλθών της εκείνων κακίας , Προσχα.1εσά-

μενος τύν "Ιακώβ, εύΛόγησε, φησ\ν, αυτόν, χαϊ

ένετείΛατο αΰτψ Λέγων • Ού Λήψη γυναίκα ά.ΐι)

,τώ»* θυγατέρων τών Χαναναίων • ά-ΙΛ' άταστάς

πόρευαν είς τήν Μεσοποταμία*•, είς τύν οίκον τοΰ

πατρός τής μητρός σον, χαϊ Λάβε σεαυτψ εκείθεν

γυναίκα έκ τών θυγατέρων τοΰ άδεΛφοΰ τής μη

τρός σον. Κα'ι ούκ έστη μέχρι τούτου, άλλα βουλί



47* ΙΝ ΟΑΡ. XXVII. ΕΤ XXV 111. 0ΕΝΕ5. ΙΙΟΜΙί. [,Π 47*

ΙιίΙιίιιιπ ϋίιΐδ : δοίο οιιίιιι νοβ η 1>οο ϋοοίοβ εββο, ρο&δο-

φιβ γιϊ.ιιιι :ι1ϊοϋ 3(1ιιιοπογο. Ρι ορίιτ ηοβ Ιιίο δίδίβιιδ"

ιιιοιιπ) εοηδίϋιιιη, ρεη;:ιιη 3(1 μι1ϊι:ιιιι αΌεΙπηηηι οχ

νβΓΐ>ίδ Ικ•;ιΐί Μοδίδ, 111)0 δρίπΙΙΙδ 5ΠΙΊ€ΐί ρβΓ 011 III 1θ-

ηυοηΐίδ : ει ιιΐιί ρβιιεβ ςικοϋαιτι ρΓοροδίιεπ), ΙιοιΙίοΓ-

ιιπιπ νοϋίδ ιΙΙίπο εοηνίνίυιη ηρροιι.ιηι. Αυϋίδΐίδ ιιιιριτ

ί|ΐιοηιο(1ο ^.1^ο1> οιηηία Γϋοίβηδ δοουηϋιιιη οοη$ί1ϊιιηι

ΙΙγΙκίί .ι•, ροίΓίβ ηοιιοο'ίοιίοηβιιι βιτίραεπί, Ιαικίη ΐιιιιι-

φΐβ ΓιΐΓΐυηι εοιηηιίδεηΐ, ϊιΐοο βΐ οοοροΓαΐΟΓβπ) Ώβιιηι

Ιιιιυυίΐ, ει εοηαΐυβ ορι* 1>οιιο δυεεβδδίΐ : $ε<1 ψπ:ι Κ•>..ίι

•Μι ίιΙ ί|>Μ υ.ίΜο ΐιινίιΙοΙ>ιι(, εΐ δβ 3(1 εχιΐοηι ρι•χρηι•3-

Ι';ιΐ : ίΐα εηίιΐ) δβ Ιι:ι!>οΐ πιηία Ιικε αΠΌεΐίο; ηοη αηΐβ

(ΙοβίδΙϊΙ, άΌηοε ο 5β εηρίιιηι ίιι ρι•χεορδ ι!ο]ί<ί:ιΙ, ίο

πι 3(1 ΙιοπιίοίιΙϋ ειίΓΓβΙ βεείυδ. ϋ.κϋχ βιιίιιι Ιιοηιίοϊϋϋ

ΐηνΐιΐϊα [ ει Γπ)εΙο8 ίηνίάίχ Ιιοηιίεία'ίοιιι ]. Ιι.ι ει α

ριϊικίρίο Γυϊι ϊηίεΓ Οβίη ει ΑηεΙ. Ι1!β εηϊηι ηϊΐιίΐ Ιιβ-

1)οηχ νοί ρ;ιη ιιιη νοί ιιιημιιιιιο, άε ηηο ηεειΐ83ΐ*βΙ Γγ3-

Ιχίιι, ιιΐιι γ ιΐίι 1 1 ! ιι 1 1 1 Οοιηίιιο ρΓοΙκιπ ρτορΙοΓ οΐιΐ.ιΐίο-

ηοιη ίιι ι. π «τιιιιι , δβ νβΓΟ οΙ) ηε(;1ΐ£εηιί3πι μκιιιι Γθ]ίοί,

β(1 ίηνίιΙϊ;ιπι 5ΐ.ιΐϊιη ρΓ0Υ0Γ3ΐιι$ 681 : 61 ήπια Ιιοιΐ)ίε;ϋϋ

ΓηάΊεβ ίη ηιεηΐβ β]υδ , 5ΐαΐίηι ρεπιίεϊοδοιη ίΐΐοηι Γπι-

0ΙΙ11Μ ηΐΐιιϋΐ, 61 Ιιοηίαιϋιηη ΓοιηιιιίδίΙ. 113 53ηε οΐίηηι

Εβηϋ, οιιηι ΥΐΊΙοΓβΐ βοεορίδίβ Γγ31γοπι ηοιιβιΐίοΐίοηβηι

3 ρ; ΐΐΌ, ;ι 1 1 ΪΓ3 εΐ ίηγϊϋί3 3(1 Ιιοιηίοίύίοηι ίηϋικΜοδ,

ιιιοιΙίι.ιΙ):ιΐιιι• ιηοηεηι Γηΐπδ.

{Ιιιοιηοάο ΙΙεΙ), αα ααίι.ιί ]α»:οηι [ΊΙΊΊ ίΐιϊ εοηιιιΙιΐίΎΊΐ ;

ίΟηιϊϋνΐΗ αί> ίρ$α άιιΐιιηι ιιά εοπίίΐίιιιη αί> ίρ*ο €Ηή*10

ιίαίιιιιι Γί/ΊτίΜΓ. — νεπιιιι 3(Ιηιή*3ΐ)ίΙί8 Ϊ1Ι3 Π1316Γ Ιιοε

μίιι Οι-, ίίοπιιη ιη.ιΐοΐΊΐιιηι ηιιιΟΓβιη επρ ΟΙϊιιπι ϋβ-

Γΐβιανίΐ: ε[ εοηδίΐίηιη αΐΐιιΐίΐ ηιιο ρο&$εΐ ΓηιΐπΒ ηι.ιηί-

Ι)ΐι$ ιτϊρϊ. 42. ΥοεαΙο (ΐιϊηι, ϊιιηιιίΐ, βΐίο $αο μιηίοτε,

άιχίΐ ει ; Ιϊίίί Εκιύ (ταΙιΎ Ιιιια ηύιιαΙΗΤ Ι'Λί ιηοτίεηι.

43. Λ'ιιηί ίΐβΐιΐΓ αιιιΐ'ι νοεειη ηιεαηι. Εχροποιιΐία (β ϋο-

εο3ΐ ιηε ιίΐιί οΙΪΓια εοηδυΙεΓβ; οι είειιΐ ίηιιι ιιυιΐίια

Τ066 11)03, ιιι;ιμ'Μ.ΐδ ΗΙ:ΐδ 3 ρ3ΐΓ6 ΙιβΙΙΟιΙίοΙίοηεδ 3886-

ιμιιιΐιΐδ 68 : Ϊ13 οι πυηε :«ιΐ(1ί νοεβπ) πιοαπι, ίιΙ εΙΓιι-

ςεΓβ ροδδίδ Γγ3Ιγιη πιηιιυδ. 5ίε ειιίιη 61 Ιβιηβΐίρδππι α

ρεποιιϋδ ΙίΙιοΓυιη γοοΜο•;, εΐ ιηε 3 ΙυεΙιι. ΥοπμιιΓιΙο

ΐΊΐίιη ο.-ΐ ίΙΙιιιιι, 8) Ιιογ ;ιιιμιβ Γιιιτίΐ, |(ΐ'ΐι;ιιιι ιΐαίιιπιιη

0886, 31(|(ΐο ίΐα υηι1ί()ΐιο ιιιίΐιί £Γ3νΪ8 (ΙυΙοΓ εΐ (τιιιί.ιΐιυ

επί. .1«ι/ί /ί/ίί»Γ ιοΓι'/ιι ηιι'ιιηι, «ι «ιγ^, !ΐ(ΐ(ίιηηιΐί ναάβ

ηιΐ Ιιώαιι (ναΐταη ηιαιηι ίη Οιατταιη, 44. (Ι Ηαϋΐα αιηι

<•« α<1 αϊιψιυΐ ά'ια, ιαφκφιο ανΐτίαΐητ Ίτα ΐΐ ίηιΐίηηαύο

(ταΐή* ίιιί ιτ$α Κ, 45. ίί οΜΜκαίιιτ φιιι• ή [ίά$ΐί: βί

νι'ιιίαιη «ι γλ/ηγπιν (« ίηάβ, ιιι• [οΠβ κιιο άίβ «ο6ίι αιιι-

ύυΙ/ια υτΙ>< τ. ΑΜ, ίιιφιίΐ, αά (ναΐταη ιηαιηι Ι.ιώαη, Η

Ιιιώΐιι ϊΙΙϊο αιηι €ο. Υεηδίιιιίΐε οιιίιιι ονι 8ορ3Γ3ΐίοηειη

61 ΙοηιροΓί$ ρΓΟ€08<•11Π) ρο$86 αΓκ|ΐιί(1 3ΐηρΓιυ$, ιιειιιρβ

ιιιίι ^;ιγο ΪΓ.ιπι, ιηχ ΐιΙϊαΓΠ δοιΙιΐΓβ «Ί οίΐίνίοιιειιι ;ιΙΤ• πο

οοπιιη ΐ|ΐι.ι• ίιι Γιιιΐυ Ιιοηβϋίοιίοιιίδ ςβδία 8υι:ΐ. Ει ο6/ί-

ίίίίιΙΙΙΙΓ, ίιιι|ΙΐίΙ, ι/ΙΚΙ' [ύαΊΊ.1 ίί. ΥοΓΙδίπήΙο 681, ΪΙΙΙ|Ιΐίΐ,

βιιηι ίηβεΐ ' : ίϋεο ρβΓ ε$ι ιιι ίηηι ει ίηιρείαιιι ε]υδ

1 Ιη κηκεο, [ωηκ, Ρ,,ι., %ιζιτπ. Α(Ι Ιϊιογβπ) ηιοΐίιιχ ε$86(,

ϊατί ίηΐΛί-ίίιΐΓ : οι ΓοτΙα^ϊϊ ηοο ιΗοογο νοίυίΐ ι Ιιγυμ κίοιηιι^.

ΕΙ ΥΟΓΟ, υΐ 5ΐ31ίηΐ νκίοΐυτ, <μιι>:ι:ιι|ιί•;ιΙ 111 ΙΠΙϋΟΟΓΟΙΙΙΓΕδΜΰ,

οΐι ΜΐΐΓ0|ιΐ3η) κίΐιί Γι*3ΐκΙο ρΓίιιιο^βιιίιιίΓαπι. ΐΐκί οιιίιιι ιΐίοαι

Αΐιμυ-ϋιιιιΐί, ιοιιιο IV, 03[ΐ. 10, ρ(κ>1 ίιιίΐίιιιη, ί*Ι ςικχΐ &ιΐΐ-

ιΐΐ'ΐιΐβ ιιι-ΊΐΓβ Γοοίι ^3^οI), ηοη Ρ886 ιηοικίαιίιιηι, $ό<1 ιιιγδίο-

ππιιι, οι ΐ| &β ΟΐΓΤδΟδΙοιηυδ Μίρτα Ι•.ε1)θ(•οα• ει ΉοοΙιί ΙαΊιαιη

βχειικινοηΐ; (ιΓίιϊιο ΐαιηοιι ίηίαίΐυ <»ΙΙ»οί:υιι ουιι^ίοϊιιιαδ, βί

Ιβαιί^υτο ιΐκΐϊϋΐΐϊΐηδ γίιΙοΐιΐΓ.

ϋεείϊηεβ, 8ί ΓοΠε ρβΓ ιοπ,ρυδ ΓβΙ ββδΙΛ! οΐιΐίνίί,οηΐιιι,

61 ροδΐ63 οπή) Ιί!)οΠ3ΐο ροδδϊδ Ιιίο (ΙιιιιιίοΊΓιιιηι Ιι:ιΙιιτο.

Ει ηβ (ίΐίιΐδ βίυβ μηγΜπη Γοπιΐ, ηιιοιΐ οο^ηκίΓ ίη πΐίο-

ηηπ) ΐοπΊΐιη [αϋ'ΐΓβ : νίϋβ ΐ|ΐιοιΐ)θ(1ο 8θΙβΙιΐΓ ΊΙΙίυδ :ιιι ί-

ιΐ)3ΐΐ). Ρηιηιιιη ιριίιίβηι (ΙίχίΙ : Λ()ί αά ί,αΰαη [πιΐηιιι

ιηαιηι. Νιιηι 3(1 εχΐΓ3ηεηιη ει .•ι1ίοιιυιη ΪΓβ Ιβ ]υΙιοο ?

Αά (Γαΐηηι ιηαιηι αΰϊ, ει ΙιιώίΙα αιηι (ο αάάία αίίηαοΐ.

ΒΓβνβ, ίιιφιίι, ΐοπιριΐδ, ραυεοδ (Ιίβδ, ςυυικηιιβ ηυίο-

86.11 ΪΓ.•». Νυηο βιιίιη Γοητεί ίικϋ^ηαΐίο β]υ8, ηεςβυ ρβ-

ΐΓίδ Ιιοοοίιίΐ Γονοιοηΐϊαιη ίη δεπιεί ίηυιιύ;ιιιΐο, ηβςιιβ

ιίικπιιΐιιιΐ) Γγ316γπχ ιιεοοδ^ίίικίίιιί ϋοΐιβηΐ ίιι ιηοηίοιιι

ατοίριβΐ : 86(1 υηιιηι Ιιοε :ιμοΐ, «ι Γυτοτειη δΐιιιιη εχ-

ρίβηΐ. Εΐ ηιϊΐΐίηι, δΟΐίιιι ίιιάι• τεάιιοαηι Ιε. Το, ί ιιι [ ιιι Ι,

Γβτοεαοο. Λ1>ί ϊ'πίΙιιγ Ιιοηη οιιηι Γιϋυείιι ; Ιβ οιιίιιι ηιιιι-

Ιϋδ 60 ιηίδδίδ ιο(Ιιιγ:ιιιι : η» ιιι (Ιο Ιοίο ηιίΐιί οοιΊηηιοιι

681, άβ ΙΙΐΓ0(|1Ι6 3ΠΧΪ3 81111), 110 ΓΟΓίβ ηΙΠΙψΙΟ ρΓίνΟΓ.

νίϋβ Κ.'ΐρίθΙ11ί3ΙΙΙ ΙΙΙ3ΐΓΪδ, (]Ι.1Χ 3 δθί|ιδ:1 11101:1, 11)11) ϋοϊ

ρπΓΐΙίειίοιιΊ οΓιαιιι ηιιηο δβΓνίβηδ, ϊΙΙβ εοηδυΐίΐ ρυοΓΟ

ςυχ ΟΐΓΪδίυβ άίβείρυΐίδ βυίδ εοηδίιίευβί, ιιο Ιοηχτβ

ροΓΪΓΐιΙίδ 80 ίιηιιιίδΟβΓεηΐ, βεύ δεοοδδΐι ίηδαη'οηι ηιβίβ

ηΠΌοιοΓηπ) (ΙοηιηΙοοΓοηΐ. ΙΙοε ίμίΐιΐΓ βΐίίΐιι ίΙΐ3 ΩΙίο

εοηβιιΐίΐ, ρηιηαιη ο]ιιβ αιιίιηο ΓιιΙυοίηιιι ίηοΌηδ ιιΐ ϋϊϋ—

εβδδυπι ηοη η?βΓβ Γοιτοί, Ιηηο ύοίηεερβ οΙ ο:ιιΐδ:ιιιι

ηοηεδϋπι ρΓοΓοοίίοηί ο](ΐδ εχεοςίΙ;ιΙ, ίΐα ίιΙ ηο ηΐ3ΐιϊ-

ίοδίβ νί(Ιο:ιΙιΐΓ ρπιρίεΓ Γγ31γΪ8 ίηγίϋίαηι γοοοιΙογο, ιιογβ

ριιΙΟΓ δοίιιΐ γεΓβη) ρΓΓομΓίιιηΐίοηίδ οαυδοηι, Εβ3ϋ κίΐίεβί

ϊιΐ(1ί^η3ΐίυιιοιη εοιιΐΓ3 ίΙΙιιιιι. 46. Ει ίιιπη•αα, ίιιςυίΐ, <ιά

Ιααο ΗεΙιεοεα άϊχϊΐ : Οτανΐ» ιηϊΑί νϊΐα <•«/ μτορίιτ βΙία*

(ίΐίοτηηι ϋΗεί. 8ΐ αεαριτΐΐ }<ια)ί> ηχοταιι άβ [ώαίηιι

Ιεττυε ίιΐίιΐί, αά φιϊά ηιίΐιϊ νίία ?

3. ΟοηδίιΙοιη ηιιοηΊούο Ιιοηεδίυιιι ίηνβηίΐ οοίβηΐυηκ

(}ΐΙ3ΙΙ(1θ 011ΪΙ11 ηοίΐίδ δΙίρΟΠία £Γ31Ϊ3 οοοροπιΐΓίχ ββΐ, οΙ

ϋΊΠίοίΙία Γαοίϋβ ΓιαιιΙ, ε! βΓ,ιτίβ Ιβνίβ. (}αΪ3 ί^ίΐυΓ 61 Ιι οο

Ιΐ3ΐ>ιιίΙ Οειιιιι δεηίειιΐίχ 8ΐιχ 3ΐιιιιιοιιΐοιιι, οιηηία, ψιχ

3(1 ΓυΙιΐΓ3ΐιι (Ιίβρειίδαιίοηεπι ει 3(1 δ;ι1ιιΐοι» Γιΐίί <ο:ι-

(ΙΐΙΟΟΓβ ριιΙΟΓΙΙΙΙΙ, 5110β0δ*ίΙ θ]ΐ!5 ΙΙΙΟΙΙΙΪ. (.>((' 15 ΙΗΐ/ΐί,

ΐηςυίΐ, α,ι νίία ηιβα ρτορίιτ βΙϊα$ βϋοταηι (Ίια. 8ί αε-

εερεήΐ ίιιαΛ ιιχοταη άε βΙϊιιου$ ΐιττα: Ιιιψια, ιιά ψιϊα

ιηϋιί νίία ? Ηϊο ηιϋιί 8•ςηίΓιε3Γ6 νίιΙοΐιΐΓ ρεδδίηιοδ ιιχο-

ΠΙ1Ι1 Εδ3θ Ι110Γ05, <]1ΐ:Κ ΟΙδ ίΐΙΟΓΙΙΙΙ ΐηιιΙΐ.Γ 3ΠΙ-ΙΙ ίΐιιιϋΐΙΚ

εβυδβ. Εΐοηίπ) (Ιβ Εδβδ δυρεΓΪυδ η.ίΓΓϊνίι ηβΐιίδ (1ί-

νίη3 8επρΐητ3, 0,000" βεεβρεπί 3 ΟΙιείΐαίδ βι ΕνχΙ*

υχΟΓβδ, (]ΐι;ι:εχ3δρ6Γ3ΐ>ιιιιΙΙδ:ι:ιεεΐ ΙΙοοοεβίΐιιι (ϋειι.Ο).

34. 35). ΙΙχε ί^ϋοΓ ίη ηιβιηοΓίβηι οι δϋββοκΓβ νο-

Ιβηβ, ίι.ι ΓβΓβ ΙοηυίΐϋΓ: δοίβ (]ΐιοιικκΙΐ) νίίβηι ηιβαηι

ο\αοοΓΐι:ιπιηΙ Ι1Χ0Γ68 ΕδβΓι, 61 α,ιιοιηοιίο ρΓορΙεΓ ίΙΙη-

ι ιιιίι ιη:ιΙίΐί:ιιιι ίη οιηιιβδ ΠΙι:ι> ΙίΙϊοπιιη ΟιοΙ ιη;ιΙο »ΓΠ-

6Ϊ0Γ, 61 ρΓΟρΙβΓ Ϊ1138 0111116111 βΟΙίΙΟΙΙΙ 6Χ()$3ΐη Ιι:ΐ1)0:ιΙΙΐ;

δι ίβίΐυΓ εοη(ίη£3ΐ ει ΐβεοΙ) εχ ίΙΙίδ υχοι-βιη (ΙυεοΓβ,

ςυχ ιιιίίιί ρηδίεα δβΐιιΐίδ δρεδ '! Αά ςιιϊά ηιίΐιι ιιι ιιι ιί/ο.'

Ν3ΐη δι ίΙΙβδ Γογγ6 ηοη ροδδυιηιΐδ, δι βΐίβπι ί;ιοοΙ) οχ

βΐίβουδ ΐεΓΓ» Ιιυ]θ8 οχοΓβιη 3εεβρβΓίι, βοΐοη» ββΐ οβ

νίία ηοδίΓ». Οοίϋυδ ;ιικ1ίιίδ 18336, αίςυε ιηηΐϊιίχ ίΙΙβηιιιι

ΓΐτοΓιΙϋΐοδ, 1. Ιιααο αάνοεαη»1αεοΙ>, Ιιεηεάϊχίΐ ««πι, ίιι-

ΐ| ιιίΐ, ίί ρηεεερΗ εϊ, άίεειιί : Νοη ιιιηιει ιιχοτειη άε βΐίαία*

αιιιιιιιιικιιηιηι ; ί. $εά ιαταε, εϊ ναάε ίη Μαοροΐαηιίπηι,

ίη άοηιιιηι ραίι'η ηιαίη» Ιηοε, ει ΟΓπ'ρί ιίϋ ίηάε ιυοι-ί»»

άε β&ιώια (ταΐήι πια/πι <ιιβ (Οιρ. «8). Νβφίο "'»

κοηίβηΐι» υογ1>ι», »ο!ιιίΐ βί »1.ιθΓίθΓειη.ειιιη ΓβαΜβΓβ
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οι βα»ι ίιοηιιη 1>βηΡϋΊοΓιοιιίΙ)ΐΐ3 νί-ίίοιιοιη νίιΐοηίειη , ϊηιο νίδίοηε Οοιιπιιί ϋίςιιυηι Ιιη-
ιιι μοί'βςηιιαίιοηε.

ίοιιΠιηιαΙ 3ο (ΙίοίΙ : θ. Οίΐυ αηίειη ηιεν» ΰειιεάίεεί Ιε,

εί βπρβΗΐ Ιε, εί ιηηΐΐίρΐίεα^ίΐ Ιε, εί ετίί ίη εοηατεααΐίοηε*

ΐ),•ηΐίιιι>ι, 4. ει άιώίι ιΛΊ (ιεηεάϊεΐίοηεηι ΑίιταΙιιν ραΐήί

πιλ, Ιϋί εί κιηίιύ Ιιιο ρο$1 Ιε : ι<( ι";ι ηεηάιίαΐβαΐ αεεί-

ρία$ Ιετταιη ρετεατίηαύοηχ» /««, άπαχη άβά'Η ϋβια

ΜηιΙιβ. Υϊιΐβ ψιοιηοιίο |ΐ)δΙυδ ρι-χιΐίείΐ (:ί ΟΗ1Ι1Ϊ3, :ιο

Ιιοηα β) νίαΐίεα ιΐαΐ εί βοΐβΐίβ : ρικιΐίοίΐ εηίιη οι Γοιΐ-

ίΙΙΙΙΙΙ ΙίΟΙΟιΙίΙ.'ΙΙΐΊΙΙιρίΟ ΙΟΓΓΙΡ, ΓΐΗΐΙΠίΙΙΙ 8586 (ΓΐΟΟΠδ III

ιιοιι Βοΐιιιιι ίιι ηιιιΐιίΐιιιΐίιιοιιι ςτοδοαΐ, ϊιί! βΐΐαιη εοη^ΓΟ-

£3ΐίοηε8 βεηΐίυιιι οχ δβιιιίιιε ο]ιΐδ ο^ΓβΛίηηΐιΐΓ. (Ιυχ

ια ηιιιΐίνίι Γιΐίιιβ, ϊιιιρίβνίι ]«$93 ρηΐι-ίβ, οΐ ρι-οΓοοίιΐδ

6*1 ίιι Μεβιιροίηιιιπιπ) αΛ 1,30311 ιιιαίπδ ΓιαίΓΟίη. Εί

ίίοπιιιι, ιιΐ Ιιοο ϋίιΐιοίΐ Εϋϊίι, ιιοπιρο 4α€θΙ>υιη ΙκίμίΓι-

εΐυιιι ίϊιίδ>ο η ρηίΓΟ, εί πιηικίαΐαηι αεοβρϊίββ ιιβ οΊιοβ*

γοΙ ιιχοιι-ιη οχ ΙίΙκιίιιΐδΟιαιιίΐηνοΐΊΐηι,ίΟιΙ οοηίοιιώδίβ

ίιι Μθ8ϋ|ΐοΐ;ιιηί;ιιη : ιμιαβί οοπ•ί{;ει•β νοίοηδ οιταιυηι

βιιιιιιι οι ρΐϋοαιβ ρ.ιΐινιιι, 9. ΑάάχάϊΙ, ίηψιίΐ, ει αεεερίΐ

νχοΓεηι αά </««5 ιιχοιε$ &αα», βίχαχχι ΙίΐηιιεΙ Ι'ιΙί'χ ΑύηιΙια,•.

Υίιΐίεΐί, ιΙΗοεΙβ, ιμκυιία ρηκίι-ιιΐία ΙίΙΊιιιιι δΐιηι» ^ο»Ι)

6 ρει-ίειιΐίδ 3ηι.Ίΐιΐΐ&$ίην.ι ιιιιΗογ οπρηεπί : δρεοίοββηι

οϋίειιϋοιίδ ροι-ρ^ηιιαίίοηίδ ι•:ιΐι«ιιιι, βί ηοςιιβ Ε&αμ

ιιι:ιΙίιί»ιιι μπκίοηδ, ιιο ριο ρηΐη 03ΐΐ53ΐιι ιιι:ιιΓιΓοδΐ3ΐιι

ιοιΜοηϋ ; δβϋ οι ΙίΙίο οοιινειιίεηβ ιίαιιβ εοηδίΐίιιιη , ιιΐ

«χ ηιείιι :»Ι δΐι»ιη ηπιρίεοίοιιιΐιιπι ίοιιΐοηΐίηιιι ;ιι1ιΙιιοί-

ιοίιιΐ', ιΐιιιιι οι ί;πιι ρβΐΐ'ί οοπ:;ι ηοηίοπι ο;ιιΐί;ιιη δΐιβ£εδ-

βίι? ϋηιΐο 6ΐ]ιΐδΐυ3 φ$ άΊοιίδ 38δοηΜΐιιι ρι-χΐκιΐδ, νια»

Ιίοο οειιοιίίεΐίοηίδ ίιο-ΙπιοΙιιιιι ϋίΐοοΐ:» ϋίιιιίϋίΐ.

Ρετεαηιιαϊιο Ιαεού'χ ηατταίχιτ. — ϋ.χ•1ϋΐ•υιιι 8Ϊ ρΐηεβΐ,

ιΊ ιιοιι ϋΌΓ3ΐί£3ηιίιιί, νίι1ο;ιιιιιιδ φιοηκκίο ρΟΓΟβίίιιιιΙίο-

ηοηι οΐίίειίΐ •Ι:ιεοΙ). Νυη ρ;ιινιιιιι οιιίηι εΐ Ιιϊηε Γιιι-

(Ημιιι ηεείρβί'β ρο>$υιηιΐ8, δι 3ΐΐοιιι1εηιηιι$. ϋιΐίίοπιιιι

οιιίιιι εοηνοΓΒαΐίο οι νίΐα Ιοίίιι^ ρΐιίΐοβορίιϊχ εοηΐϊιιοί

ιΐοείπικιιΐ). Υϊιΐο ίμίΐιιι- Ιιυηε ]υνβιιοπι, ςυϊ ϋοηιί ιηΙιι-

ε:ιΐιΐϋ, •|ΐιί αηΙεα ιιιιιιιιρι:ιιη ριτο^ηιιιιΐίοηϊϊ ειι}υ8ρϊαιιι

ροιίι'ΐιΐιιιιι Γοεβιαΐ, ιιιιιπι|ΐι;ιηι ίιι ε\ΐΓ»ιιε;ι π'^ίοιίϋ

νοΐ'$3(ιι$ Γιιβιαΐ, πεΐ|υο ςπινο ;ιϋΐ|ΐΓκ1 ο.νροιΙιΐΗ εΐ'ίΐΐ,

(ρκιιηιΐιΐο ϊιβί ΟΓΓίρϊαΙ, οι *1ίδθβ ρΐιίΐοίορίιϊαΐ ϊΙΙίυΒ εχ-

εοΙΙειιΐϊαιιι. 10. Ει ε()τειια$ ΙαεοΙ) α [οηΙε ϊιιιαιιιεηΐΊ,

Ι>το[(ΧΙη.ϊ ειΐ ία ΟΙιαηαη, 11. ει οεεαηίΙ Ιοεο , είάοτ-

ιιιϊνϊί ίΐίί••: οεε'ιώώαι εη'ιηι $οί : ει Οίεερϊΐ άβ Ιαρϊά'ώια

Ιοη,εΐ ριχιιίι αά εαριιί »ηηιη, ει άοτηύνϊΐ ίιι Ι<κο. Υί-

ιΐί^ιϊ ϊιιεΠαΙιίΙοιΐ) μΐιϊΐο&ορίιίαηι ? νϊϋί*Γι (ριοιιιοίΐο νε-

10Γ08 ιΙογ Γ3είο1>:ιιιΙ? Υίΐ' ϋοιιιί οι1ιιο»ΐιι$ (ηΐΓ$υ8 οιιίιιι

ε» ιΙίο.Ίΐιι), Ι3ΐι1η<]ΐιε 3$»ιιε1υ$ ΓαηιυΓιιίο {ίϋηιρΙί•χ οιιίιιι

εταΐ, ΐηφιϊΐ, «ί άοηά Ηαϋίαηι [ϋεη. 25. 27] ), ροΓΟ^Γί-

■ιΧιίΓυϋ, ιιοιμιο ]ιιιηοηΐί5 ο^οΐιαΐ, ηοηυο ιιιίιιίί-ΐι ιλ, ηε-

ΐ|αο νί3ΐίεί$ ; κοιΐ 3ρο$Ιο1ίουιη ιιιογοιιι ίιιιίΐ3ΐυ$, ϊΙβΓ

Γ;κ:ίΐ: 61 επηι οοοιιηιΐιεί'οΐ 8«Ι, ϋιί ιΐυηιιίνίι, υ1>ί οιιιιι

ιιοχ οοιηριοΐιοιιιΐίι. Αεεερΐι, ίηψιίι, Ιαμάοη, εί ρο&ηίΐ

αά εαριιΐ $αηηι. Υίιΐε ριιοΐ'ί γοΙιιιγ : Ιαρίϋε ρΐΌ ριιΐνί-

ιΐ3ΓΪ υ$α$ 681, ει βιιροΓ |ι;ιν'ιιιιοιιΙηιιι ιίοπιιίνίΐ. Ι^ϊιιιγ,

(|ποηί;ιηι Ιιεηε πιπΓ3ΐ.ιηι ηιιίιιι.Ήΐ) 1ι»υοΙι:ιΐ, 61 \ίιίΙοηί

κρϊΐ'ίΐιιηι, :ι!) οιιίιιι βίεευΐβη νηιιίΐηΐβ Ιίαεπυη, ηιΐιιιί-

Γ3θΊΙοιη νϊ$ίοπεπι ϋΐηιη ιηοηιίΐ. Ιίοο οηίιη ιιιογο 3^ίι

Ι)ηιΐ)ϊιιιΐ8 ηοβίοι- ; ιριαικίο νίοΌΐ ίΐηίιηβηι 1>εηβ αΙΓοοίαιη,

ρΓ.ι^οιιΐϊα ηοη 111:115111 Γ.ιοίειιΙοιη, ρΙυΓΪηηιιι ίίΐιί ί11ίιΐ8

ΟΙΙΙΙΙΙ 6850 αΌεΐ3Γ3(.

4. Υίιίο ί^ίΐιιΐ' ]ϋίΐιιιιι ίΙΙυιη ίη $ο1ο ευϋαηΐεηι , εί

ΙιίΙιιπι. ϋΐοΐΐ ειιίηι : ΟΗοτηΑνΐΐ , 12 . εί εεεε ιεαία εηιι

βηιιαία ιηρβτ (βΝπιηι, («/»« εαρ»ί ρβτάηαβίιαΐ ίιι εοείαιη,

εί αιια,Ιί ΰεχ πκειιάεϋαιιΐ εί άεζεεηάώαηΐ εηρεΓ εαιη '.

13. Οοιηίηιΐί ανίεηι ίιιηίχηι εταΐ »ιιρετ εαιη , ει άίχίι .

Ρ.αο ϋεν» ΑΰταΙιαηι, εί /)««» Ιίααε ραΐτίι ίιιί : ηε ϊιηιεια.

ϋυιΐ8ίι1οι•3 , ο1>8οεΐΌ , Ιιϊε εχίιηϊαιη ειπ-απι εΐοηιοιιΐίβ

Ι>οί. Οιιί:ι νϊϋευαΐ ευΐΗ «εειπιάυπι εοηβίΐίιιιη ι»3ΐη8

ρΓΟρΙΟΓ ΙΪΙΙ10Ι 0111 ΙΊ'ΛΙΙ'ίί ρΟΓΟ^Ι ίΐΐαΐίΟΙΙΟΙΙΙ ΜΙίΟ.ίριΤΟ ,

01 (|ΙΙ38Ϊ 0ΙΊΌΙ1ΟΙ11 ([ϋΟΠΚΐηπΐ ΪΙΟΙ' Ι;Ι0Ο|•Ο , ΒυΙίΜΙΙ »1(|ΗΙ»

:ιΙ) 3ΐίΪ8 βϋϋΐΓβεΙυηι ιιαΙΙοιιιηυε 1ι:ιΙιοιιΐοιη εοη$υΙ.ιΐίο•

ιιυιιι ιιΙΙο οχ Ιοεο, κοιΐ ΙοΙυιη ίη ^ιιρεπιιιιιι αυχϊΐίυιιι

ρι^ϊοίεηΐβιη : 8ΐαΐίηι ίη ϊρβο ΐιιίιίο νοίεηβ οοιιΐίπικιιβ

3ΐ:ιο•Ίΐ3ΐοιη ό]ιι» , εί :ιρ|>ηΐΌΐ , :ιο. ιΐίοίΐ : Εαο $ιιηι 1)ειι*

ΑΰιαΙιαηι, εί ϋεια Ι$ααε ρβ/π'ί (κι. Εβο β' ρ»ΙΠ3Γε1ΐ3ΐιι

ε( ρηΐΓβηι Ιηυιη ίη Ιαιιΐϋΐιι βρίειιιΐοΐ'βιη ονοχί. Νο ίμί-

Ιιιγ ιίιηεαβ, 8οι1 οτοιίο πιο, ιριί ίιηρίενί Ϊ1ΙΪ8 ρΓοηιίκβίο-

ηοδ, ε( 10 1)103 οιιπι ε( ριονί(1οιιΙ'ι;ι ιΙϊ^ιι31ιιγιιιιι. Νο

(ίιηε33 οιι,ίι , ίοιΐ οοιιΐίιΐο : ει οιιίιιι Ιίιηοΐ'υ ϋοριι'κο ,

ειε«1β ίίβ ίρκο 3 ιηε ιΐίοιιηΐιπ•. Είειάιη Ιετταηι, ίη φια ίη

ιΐυηηία, ιίΰί άαύο εί ίειηΐηί Ιιιο ,11. εί εήΐ ίειηεη Ιιιιιιη

ίίιΐιί ατεηα ιιιοπ'ί. Νε ριιίεβ, ίηηυίΐ, ςιι'ΐ3 ίιι Ιοπαιη

:ιΙίοικιιιι ιιΐΐηε ν;κ1ιχ, ρΐ'ίνιιιιιΐιιιιι 16 16ΓΓ3 ίη (]ΐι;) 1131118

68, υ!)ί οιΐιιοιιΐιιβ, ιιΐιί ;ιιΙο1ονί-1ϊ. Κιοιιίιη (ίϋί ιΐϊΐκι

03111 01 86Ι1ΐίηί ΙΙΙΟ, ΐρίοιΐ δίευΐ 3Γ0ΙΙ3111 Ι113Π8 311.',0>'ί

ειιι•;ι1ιυ, Ει άίΙαΙαΰϊΐΜ αά ιηατε, εί α(ήαιιη, εί ίερΚα-

Ιήοηεηι, ει οήεηΐεηι : Ιίοο εβί , ϋΐιίιριε ρΓορ3»30ίΙυΓ :

Ει οεηεάϊεεηΐητ ίη Ιε οηιηεί ίπ'ίικί Ιετην, ει ίη »εηιίηε Ιηο.

ϋιιοιηοάο εχετεεαΐ μιχίοηοη οοεάίβηιίαηι ϋειιι. —

Υίιίο (ριοιιιοιίο ]:ιιιι οιιιιιί;ι οι ΐ|ΐι.ο ρυ$1 Ιυιι^υιΐ) Ιοηιριΐϊ

ον•!ΐιΐιΐΓ3 οπιηΐ, ρι-κιϋοίί. ΙΙίο οηίπι ηιθ8 ε»ΐ οιιιηίαιιι

ϋοιιιίιιο, III 8ίη{|»1ί8 ιρίίιίοιιι ίιι.ιΐίί 86 ίι! Γ;ιοΙ)ΐπιιιι ροΐ-

ΙίεεαίιΐΓ, ηοη ;ιιιΐοιη εοηΐίηιιο ρΓοιιιίδίίυιιοδ ίιιιρίοαι ;

8οιΙ οχοΐ'0031 ]υ8ΐοηιηι οηειίίβηΐίαι» οι ρ3ΐί6ηιίαιη, αΐ-

ι|ΐιο $ίε ιιιυΐΐα οιιιιι 1ί1ιοηι1ίΐ:ι(ι: ίιιιρίοιιΐ ρΐΌΐηΐ883.

Οΐ'ίιιιΙο ιιΐιί ροΙ1ίοίΙιΐ8 οκΐ εί ΓιιΙιιγπ, οιιιιι ιιμΙϊ^ογοΙ ]α-

8ΐιΐ8 ίη ιόΙιιιβ ρΓχ>$εηΐί1>υ8 ηοη νυΐ£3π εοιιβοΐϋΐίοηε :

νίιΐο ιρκιΐΜοιΙυ 1>ειιίςηυ8 Οοιιιϊιιιιβ ΙϊιΙπγ,ι ροΙΙίεεαίιΐΓ,

81 Ρ6Γ ί!ΐ3 ίρ83 φΐ.0 ΪΙΙΙΙΙΟ ίη βηΐΐΐ ΐ!βθΐ3Γ3ΐ, ιίο ΪΙΙίδ Γι-

ιΐιιοίαηι ίηιΐίΐ. ϋιοίΐ οιιίιιι : Νε ρυΐεδ πιο Ιιχό δο!3 ιίΐιί

ροΐΐίοειί; δεί ει ιιυηε 15. Τεενιη ι«ηι , ααΐοάίεη* Ιε

ίιι οιηηΐ νια, αηο ναάί». Νε ί^ίΐαΓ ρηίοδ, ίηςυίΐ, 16 δο-

Ιιιιιι ίΐι'ΐ' Γαοοιο : ιιιο Ιι.ιΙιοΙιίδ ίΐίηειίδ οοιιιίΐβιιι, ιιιο

ΙιαίΜΐιίδ ειΐ8ΐθ(1ειη ίη οιιίιιι νια , οιιιηία Ιίΐιί (ΙίΠίείΙίη

Γαεί1ί3 ιοιυοιιίοιιι. Εχίηϋε ιικι^ίδ αυ^βιΐδ οοηδοΐαΐίυ-

ηοιη , ]αιη ρπειίίείΐ εί Γβϋίΐυιη 301 δυα. Ει τενειίί [α -

είιΐιη Ιε, ίιιιριίΐ, ίη Ιεηαηι Ιιαηε. Νβ Γονηιίιΐοδ , ίιιηιιίι ,

ςη3δί ίη αΗβηη Ιογγβ νεΓδΒΐιπυβ. Ει τεάιιεαηι Ιε Ίη Ιετ-

ταηι Ιιαηε, εί ηιίηϊηιβ Ιε άετεΐίηφιαηι, άοηεε {εεετο οιηιιία

αηαι ΙοαηιιΐΗ* ιιιηι (ι'Μ. Νοη (Ιεδρίοίβηι ιε , ηοΐ|αο ιβ

οοηδϋϋ ίηορεηι δίιΐΒΐη ; δεο1 ήχε <ιιιι•ουπΐ(|ΐιε ιΊΙιί ργο-

πιίδί ίη οραδ αιΐϋυοαιη. Οηοιηο(1ο ηυίδ ργο ϋίβΐιίοΐβ

:ιώηίι•α1>ίΙιΐΓ 61 ο1)8ΐιιρΰδοεΙ ιΙίνίιΐ3ΐιι Ιιοπί^ιιίι.ιίοιιι εί

ίιιχ.-ΐίιικιΐιίίοιιι ίηαΌΐΒβιιΐίΜΐιι ? Υίϋβ εηίιη (ΐυαιιΐιιιη

ροιιιίαδ ρΓοωίδδίοηηηι ϋαΐ ]ϋδΐο, εί ηιιοπιοοΌ .-ιιιίιηυιη

ο]ϋδ 6Γ8ΧΪΙ. ϋο^ΐΐα ίίβηι 61 ]«δ1ί Ιιιπκβ βΓΒΐιιιιι βΙΓο-

> Μ:ι εοιϊεχ οηαβ, αΐηοβ βίε ΙΐίΡΡ.ΙιΐΓ ίο ΒίΙιΙϋϊ Ογκομ,

βίοοιίοηι ιικκίο Ιο^ίΙ ΙιιΙβΓρΓΜ. Ι" Κιΐϊΐικ, εΐϊΐϊ^οηΐ'

ιιίΐιιυ Μ»5. 1ια;ο ,

ϋοδυυΐ.

εί άεχεηιίεϊιαηΐ ( χα! κατέβαιναν ),
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μένος προθυμδτερον αύτδν έργάσασθαι περ'ι την άπο

δημίαν, κα\ τάς —αρ' αύτοΰ ευλογίας πάλιν προτί-

θησι, και φησιν • Ό θεός μου εύΛογήσει σε, χαϊ

αυξήσει σε, χαϊ πΛηθννεΊ σε, χαϊ ίση ιΐς σνν-

αγωγάς έΟ*-ών, χαϊ δώσει σοι τήν ενλογϊαν Αβραάμ

τον πατρός μον, σοϊ χαϊ τφ σπέρματί σον μετά

σέ, χΛηρονομήσαι τήν γήν της παροιχήσεώς σον,

ήν Ιδωχεν ό θεός τφ Αβραάμ. "Ορα τδν δίκαιον

τούτον, όπως προαναφωνεί αύτω άπαντα, κα\ ικανά

αύτω εφόδια πρδς παραμυθίαν δίδωσι , προμηνύων

αύτώ κα\ την έπάνοδον κα\ της γης τήν κληρονο-

μίαν, καϊ δτι ού μόνον είς πλήθος επιδώσει, αλλά

χαΐ συναγωγάς εθνών έκ τοΰ σπέρματος αύτοΰ

έξελεύσεσΟαι ". Ταύτα άκουσας ό παις έπλήρου

τά δόξαντα τφ πατρΥ , χα\ έπορεύετο είς την Με-

σοποταμίαν πρδς Λαβαν τδν της μητρδς άδελφόν.

Άλλα πάλιν δ Ήσαΰ τούτο μαθών, κα\ δτι ευλογηθείς

παρά τού πατρίς δ "Ιακώβ έντολάς έλαβε, μη λαβείν

γυναίκα έκ των θυγατέρων των Χαναναίων, άλλ' ώρ-

μησεν είς την Μεσοποταμίαν, ώσπερ διορΟώσαι βου-

λόμενος τδ οίκεϊον πταίσμα, κα\ έξευμενίσασΟαι τδν

πατέρα, ΠροσΟε\ς, φησ'ιν, ΙΛαβε γυναίκα προς

ταϊς γνναιξϊν αντον, θυγατέρα ΊσμαήΛ τοΰ νίοΰ

Αβραάμ. Είδες, αγαπητέ, μεθ' δσης συνέσεως ή φιλό

στοργος αύτη μήτηρ έξήρπασε των κινδύνωντδν Ιακώβ

πρέπον σχήμα έπιθεΐσα τή αποδημία, κα\ ούτε τού

Ήσαύ τήν κακίαν έξέφηνεν, ούτε τω πατρ\ τήν αίτίαν

δήλην έποίησεν, άλλα και πρδς τδν παΐοα κατάλληλον

έποιήσατο την συμβουλήν, ίνα προτρέψασθαι δυνηθή

διά τού φόβου καταδέξααθαι τά παρ' αυτής λεγόμενα,

χαΊτφπατρ\ άρμόζουσαν γνώμην είσηγήσατο; "Οθεν

καϊ έπιοραμών 6 δίκαιος τοϊςίηθεϊσι παρ' αυτής,έφοδιά-

σας ταίς παρ' εαυτού εύλογίαις τδν Ιακώβ έςέπεμψεν.

'Λλλ' ε! δοκεί, κα\ μή άπεκάμετε ίδωμεν δποις

τήν άποδημίαν ποι;ϊται δ Ιακώβ. Οΰ μικρά γάρ

χαί εντεύθεν καρπώσασΟαι δυνησόμεθα, έάν προσ-

έχωμεν. Καϊ γάρ φιλοσοφίας άπάσηςδιδασκαλίαν πε

ριέχει των δικαίων ή διαγωγή."Ορα γοΰν ενταύθα τδν

νέον τούτον, τδν έπ\ τής οικίας τραφέντα, τδν οΰχ

δοοιπορίας πεΐραν είληφδτα ποτέ, ού τής 4ν ξέντ; δια

τριβή;, ούχ ετέρας τινδς κακουχίας, δπως άπτεται τής

δδοιπορίας, κα\ μάνθανε τής φιλοσοφίας τήν ύπερβο-

λήν. ΈξήΛθε, φησίν, Ίαχώβ άπύ τον φρέατος τον

δρχον, χαΐ έπορεύΟη είς Χαρ'ρΊιν, και απήντησε

τόπφ, χαΐ έχοιμήΟη έχεϊ• Ιδν γάρ ό ήΛιος' χαί

ΙΛαβεν άπύ τών Λίθων τον τόπον, χαϊ έβηχε πρδς

χεφαΛήν* αϋτοΰ, χαί έχοιμήθη έν τφ τόπφ. Είδες

οφατον φιλοσοφίαν ; είδες πώς οΐ παλαιοί τάς δδοιπο-

ρίις έποιούντο ; [5*7] 'Ανήρ έν οίκίι» τραφείς (πάλιν

γάρ τά αυτά έρώ), τοιαύτης άπολαϋσας θεραπείας

("ΑπΛασχος γάρ, φησίν, οΐχώτ οΐχίαν), άποδημείν

μέλλων οΰχ υποζυγίων έδεήΟη, ούκ ακολούθων, ούκ

εφοδίων άλλ' άποστολικδν ήδη μιμούμενος τρόπον,

ούτως ήπτετο τής δδοΰ. Κα\ επειδή δ ήλιος, φησ\ν, ήν

πρδς δυσμάς, ϊνθα κατελήφθη, εκεί έκάθευδε. Λαβωτ,

φησ\, ΛΙΟοτ ΙΟηχε πρύς χεραΛήτ αϋτοΰ. "Ορα τού

ιταιδδς τήν άνϊρείαν • τω λίθω άντ\ προσκεφαλαίου

έχρήσατο, κα\έπ\ τού εδάφους έκάθευδε. Διά τούτο,

επειδή φιλδσοφον είχε ψυχήν, χαί φρόνημα άνδρείον,

χαί πάσης φαντασίας βιωτικής άπήλλακτο, χαί τής

6}εως έχιίνης ήξιώθη της θαυμαστής. Τοιούτος γάρ

δ Δεσπότης δ ημέτερος• έπειδάν Γδη ψυχήν ευγνώ

μονα, χα\ τών παρόντων ού πολύν ποιουμένην λίγον,

πολλήν περ\ αυτήν τήνοίκείαν έπιδείκνυται πρόνοιαν.

δ*. "Ορα τοίνυν τδν δίκαιον τούτον έπ\ τού εδάφους

χείμ*νον, χαί όπτασίαν δρώντ», μάλλον δέ τής τού

■ ΓοίϋΙ ονν«γωγαί .. (ζελεύσονται.

* ϊΐ'ρΐι'ηι Π11Χ οΐ ΙΗ|)|. π.4; «φαλης.

θεού οπτασίας άξιούμενον. ΈννΧηάσΰη γάρ, φησ'ι,

χαί Ιδού χΛΐμαξ ητ ίστηριγμέΛΐχ έτ ίη γά, ης ή

χεραΑη άριχνεϊτο είς του ονρανίν, χαϊ οΐ άγγεΛοι

τοΰ θεον άτέβαιτοτ χαϊ χατέβαιν&τ έπ' αυτής.

Ό δέ Κύριος έστήριχτο έπ' αυτής, χαϊ εΐπεν •

Έγω 6 θεός Αβραάμ τοΰ πατρός σον, χαϊ ό θεί-ς

Ίσαάχ• μή φοβον. θέα μοι ίνζΛϋ^Λ τοΰ φιλανθριό-

που θεού τήν ύπερβάλλουσαν κηδεμονίαν. Επειδή

γάρ έώρα κατά τήν συμβουλήν τής μητρδς διά τδν

τού αδελφού φόβον τήν άποδημίαν καταδεξάμενον, κα'ι

χαθάπεράλήτηντινά ούτω τήν δοδν ποιούμενον», κα\

ούδαμόθεν ούδεμίαν ίγο'ηα παραμυθίαν, άλλα τδ πάν

έπ\ τήν άνωθεν συμμαχίαν έπι^ίψαντα , ευθύς εν

προοιμίοις τής δδού νευρώσαι αυτού τήν προθιμίαν

βουλόμενος έπιφαίνεται αύτιΤ), και φήσιν * Έγά είμι

ό θεός^ Αβραάμ, χαϊ ό θεός Ίσαάχ τοΰ πατρός

σον. Κα\ τδν πατριάρχην κα\ τδν πατέρα τδν σδνείς

τοσαύτην αύξηθήναι περιφάνειαν πεποίηκα " μή τοί

νυν φοβού, άλλα πίστευε δτι έγώ, δ έκείνοις τάς υπο

σχέσεις πληρώσας, κα\ σέ τής έμής αξιώσω προνοίας.

Μή ούν φοβού, άλλα θάρσει, κα\ πάσαν δειλίαν άπ-

ωσάμενος πίστευε τοις παρ' εμού σοι λεγομένοις. ΑίάΙ

γάρ την γήν, έρ' η σϊ> χαΟεύδεις, σοϊ δώσω αυτήν

χα) τφ σπέρματί σον, χαϊ ίσται τδ σπέρμα σον

ώς ή άμμος τής θαΛάσσης. Μή νομίσης , φησίν ,

επειδή έπ\ τής αλλότριας νΰν πορεύη, άπεστερήσθαι4

της γής ταύτης, ένθα έτέχθης, ένθα έτράφης, ϊνθα

ηύξήθης. ΚαΙ γάρ αο\ αυτήν τζαρίςω, και τι]» σπέρματί

σου, δπερ ώς τήν άμμον τής θαλάσσης αύξηθήναι παρα

σκευάσω, Καϊ πΛατννθήσεται πρύς ΟάΛ'α'σσαν, χαϊ

Λίβα, χα\ βοϊμάΎ, χαϊ ανατολάς • άντ\ τού, παντα

χού έκταθήσεται • Καϊ ένευΛογηΙϊήσυνζαι έν σοϊ

πασαιαΐ φνΛαΙτήςγής, χαϊ έντφ σπέρματί σον.

"Ορα πώς ήδη πάντα αύτφ τά μετά πολύν

έίόμενα χρ6•ιο•* μηνύει. Ούτω γάρ Εθος τώ τών

όλων Δεσπότη έφ' έκάττου τών δικαίων τούτο

ποιεΓν • ύπισχνεΐσθαι μίν, μή παραχρήμα δέ τάς

υποσχέσεις ε•!ς έργον άγειν, άλλα γυμνάζειν τών δι

καίων τήν ύπακοήν καίτήνπολλήν ύπομονήν, |528]

καν ούτω μετά πολλής τής δαψιλείας πληρούν τά

έπαγγελθέντα. ΕΓτα επειδή ύπέσχετο αύτώ τά μέλ

λοντα μ«τάταύτα γενήσεσθαι, έδεϊτο δέ δ δίκαιος ού

τής τυχούσης παρακλήσεως κα\ έν τοις αύτφ μάλιστα

προκειμένοις• δρα τδν άγαθδν Δεσπότην, πώς καϊ τά

μέλλοντα ύπισχνεΐται, καϊ δι' ων νύν πρδς αύτδν

έπιδείκνυται, περί εκείνων θαρ^εΐν παρασκευάζει. Μή

γάρ δή νομίσης, φησ\ν, δτι ταύτα μόνα σοι ύπισχνού-

μαι, άλλα χα\ νΰν Μετά σον είμι διαρνΛάσσων σε

έν τή όδφ πάση, ου έάν πορενθής. Μή τοίνυν νομί-

σης μόνος τήν δδοιπορίαν ποιεΐσθαι• έμέ έξεις συν-

οδοιπόρον, έμέ έξεις φύλακα έν πάσί) δδω, πάντα σοι

τά δυσχερή έξευμαρίζοντα, και τά δύσκολα εύκολα

κατασκευάζοντα. Είτα έπιτείνων αύτψ τήν παραμυ

θίαν, ήδη προμηνύει αύτω κα\ τήν ει; τά οικεία έπ

άνοδον. Καϊ αποστρέψω σε, φησίν, είς τήνγήν ταύ-

την. Μή δείση; ώς έπ\ τής αλλότριας λοιπδν διάξων.

Καϊ γάρ έπανάξω σε ε'ις ταντην τήν γήν, χαϊ ού

μή σε έγχαταΛίπω, Ιως τον ποιήσαί με πάντα

όσα έΛάΛησά σοι. Ού περιόψομαί σε, φησ\ν *,

άλλα ταύτα πάντα , άπερ ύπεσχόμην, εις Ιρ^ον

έλΟεΐν παρασκευάσω. Πώς άν τις κατ' άξίαν έκπλα-

γείη τήν άφατον τού θεού φιλανθρωπίαν, χα\ τήν

ύπερβάλλουσαν συγκατάβασιν ; "Ορα πόσον ϊγκον

' ΟιιίΊ.ιιη πι». 8(ΙιΙυηΙ χαί μόνον άπει)τ,μμί-ην.

Ί ΛΙίί άποστιρεΐσΟαι.

* Ού περιόψομκί σι, φτ,σίν. Ρ'•»1 Ηχο νβιΐη ιΙΙιιγΙ ςυΜ-

ρίϊΠΙ ΙΡβίίίβ \ί(ΚΊΐΙΓ |ΙιΙι•Γ|ιΙΊ•Η, Ι] III ροίΐ ||36« νςΓ|>3 ΒίΛ

(Ιιχρίι-ίσιη Ιι', 3ΐ1|ίιίι, ν,-φι,• ι,- Γοκίίίϊί ϊιιοραιι (ίηβηι; ιιίίΐ

Ι'υΠι; Ιικί' ιιι:ι]υπϊ πρίίοιίυιιίΐί οιιικα 3ϋ•1ίι1ιτίΙ.
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υποσχέσεων έποιήσατο πρδς τδν δίκαιον, κα\ δπω;

αύτοϋ τδ φρόνημα διανέατησε. Και έπειδάν Οαυμά-

σης τού θεού τήν φιλανθρωπίαν, έννόει κα\τοΰ δι

καίου τούτου την εΰγνωμοσύνην, κα\ δτι μετά το-

σαύτας υποσχέσεις εΐκοσιν ετών αριθμόν ταλαιπωρη

θεί πιχρα τω Λαβαν, ούκ έδυσχέρανεν, ούκ ένάρ-

κησε προ; τδ μήκος τοΰ χρόνου• άλλα πάντα γενναίως

έφερεν , αναμένων τών υποσχέσεων τδ τέλος, καϊ

είδώς ώ; οΰχ οΐόν τε τά παρά τοΰ θεοΰ (ίηθέντα δια-

πεσεϊν, κα\ μάλιστα έπειδάν ημείς τά παρ' εαυτών

είσενεγκεϊν σπουδάζωμεν,τήν πίστιν, τήν ύπομονήν,

τδ τοΐς μήπω γεγονόσιν, έπειδάν ό Δεσπότης ύπό-

σχηται, ώς ήδη είς έργον έξελθοΰσι θαΑ(5εϊν. Τοϋτο

γάρ αληθώς πίστις, τδ μη τοις όρωμένοις προσέχειν,

καν εναντία ή τά γινόμενα τη ύποσχέσει, άλλα θα£-

(Ιεΐν τή δυνάμει τοΰ έπαγγειλαμένου. Τέως δέ Γδωμεν

τοΰ δικαίου τούτου τήν εΰγνωμοσύνην. Καϊέξηγέρθη,

φησ\ν, Ίαχωβ άχύ τοΰ νχνον αύτοϋ, χαΐεϊπεν,

£τι Έστϊ Κύριος έν τώ τόχω τούτω, έγω δέ ούκ

χ)δειν. Καϊ έφοβήθη, χαϊ εΤχεν Ώς φοβερός ό τά

χος οΰτος.Ούκ έστι τούτο, άΛΛ' ί} οίκος θεοΰ, χαϊ

χιύτη ι) χύΛη τον ουρανού. Καταπλαγε\ς, φησίν, ό

δίκαιο;, τήν πολλήν τοΰ θεοΰ φιλανθρωπίαν έφοβήθη,

και εϊπενΟϊ'* έστι τοϋτο άΛΧ ή οίκος τον θεού,

χαϊ αύτη 7) χύ.Ιη τον ουρανού. Ούτος ό τόπος λοιπδν

έμο'ι ο'κος τοΰ θεοΰ νενόμισται. Τοιαύτης ουν επι

φανείας άξιωθε\ς, κα\ αυτήν, ώς ειπείν, τήν πύλην

τοΰ οϋρανοΰ θεασάμενος, δίκαιος άν είην τήν δφει-

.λομένην εύχαριστίαν άνενεγκείν ένταϋθα τω Δεσπό

τη. Καϊ ανέστη Ίαχωβ, χαϊ έΛαβε τύν ΛίΟον, δν

είχε Χρδς χκφαΛην αυτού, χαϊ έστησεν αύτύν

στήΛι\ν, χαϊ έχέχεεν ίΛαιον εχϊ τί> άκρον αυτής.

Καϊ έκάΛεσεν Ίαχωβ τύ δνομα τού τύπου εκεί

νου. Οίκος θεού. "Ετερον γάρ ήν δνομα τφ τύχω

το πρύζερον. Επειδή μεγάλων ήξιώθη διά[52ί>] της

οπτασίας, τη προσηγορία τήν μνήμην έναποτίθεσθαι

βούλεται τώ τίπω, καϊ έπίσημονείς τδ έξης έργάσα-

σΟαι. Και τδν λίΟον άντ\ της στήλης στήσας, και τδ

έλαιον έπιχέας (τοΰτο γάρ αύτλν μόνον είκδς έπιφέ-

ρεσθαι, άτε οϋτως έδοιποροΰντα), εύχήν προσάγει τώ

φιλανθ/ιώπω θεψ πάσης γέμουσαν φιλοσοφίας.

ε'. Κα\ ει βούλεσθε, και αυτών έπακούσωμεν τών

βημάτων. Ηύξατο γάρ, φησίν, ενχην. Λέγων Έάν

}} Κύριος, ό θεός μετ' εμού, χαϊ φνΑάξχι με εν τη

^δώ ταύτη, $ ί;•ώ χορεύομαι. Επειδή είπεν, δτι

Έγώ ε'ιμι μετά <τού, χαϊ διαφυΛάξω σε έν τη ύδφ,

$ έάν χορεύχχ• διά τοΰτο καϊ αυτός φησίν ■ Εί έκεϊνά

μοι υπάρξει, άπερ μοι ύ-έσχου. Είτα καϊ αϊτησιν

οίκοθεν προσφέρει, λέγων, Έάνδφ μοι Κύριος άρτον

χαϊ Ιμάτιον ζεριβαΛέσθαι. Ού πλοΰτον, οϋ περιου-

σίαν τινά Ι^τησεν, άλλ' άρτον καϊ Ιμάτιον, τδ μέν είς

τήν τοΰ σώματος περιβολήν, τδ δε είς τροφήν της

χρείας. Σκόπει πώς άποστολικδν χαρακτήρα διά της

αιτήσεως ήμΐν ήνίξατο • ούτω πολλής έγεμε της φι

λοσοφίας τοΰ δικαίου τδ φρόνημα. "Οπερ γάρ ό Χρι-

στδς Ελεγε, Μή χτήσησθε χρυσύν,μηδέάργύριον,

/ιηδέ δύο χιτώνας, τοΰτο ούτος ούοέ-ω παρ' ούδε-

νδ; διδαχθείς, άλλ' οίκοθεν και έκ τοΰ έγκειμένου τη

φύσει τη1 ημετέρα διδασκάλου ταΰτα μαθών, έπεζήτε•

παρά τοΰ Δεσπότου αύτώ παρασχεΟήναι, άρτον φα-

γεΐν και ιμάτιον περιδαλέσθαι. Έάν ταΰτά μοι, φη-

σίν, ύπαρξη έπ\ της αλλότριας, Καϊ άποστρέ^η με

μετά σωτίψΙας εις τίιν οίκον τού πατρός μου,

καθάπερ ΰπίσχετο* Καϊ ίσται Κύριος έμοϊ είς

θεύν, χαϊ ό Λίθος ούτος, όν έστησα στήΛην,

ίσται ροι οίκος θεού• χαϊ πάντοιν ων άκ μοι δφς,

δεκά:ψ• ά.το£εκαΓωσω αυτά σοι. "Ορα τοΰ δικαίου

τήν εΰγνωμοσύνην. Τήν αίτησιν μέν αιτούμενος,

ουδέν πολυτελές αίτήσαι κατεδέξατο, άλλ' άρτον και

ιμάτιον ύπισχνούμενος δέ τα παρ1 έαυτοΰ τώ Δεσπό

τη, είδως αϋτοΰ τδ φιλότιμον έν ταϊς δωρεαίς, και

δτΊ υπερβαίνει ταΐς άντιδόσεσι τάς έννοιας τάς

ημετέρας, φησί• Κα\ τήν στήλην ταύτην είς οΤκον

θεοΰ έξω, κα\ πάντων τών παρά σοΰ μοι χορηγουμέ

νων τά; δεκάτας άποδεκατώσω. Είδες γνώμην φιλό-

θεον ; ΟΟπω ουδέν έλαδε, και ύπισχνεΐται τών μελλόν

των αύτώ δίδοσθαι τάς δεκάτας τώ θεώ προσοίσειν-

Μή απλώς, αγαπητοί, παρατρέχωμεν τά είρτμένα,

άλλα ζηλώσωμεν άπαντες τούτον τδν δίκαιον, οι έν τ^

χάριτι τδν πρδ τοΰ νόμου, κα\ μηδέν βιωτικδν αίτώ-

μεν παρά τοΰ Δεσπότου. Ούοέ γάρ περιμένει τήν

παρ' ημών ΰπόμνησιν, άλλα καν μή αίτώμεν, ήμΐν τά

πρδ; τήν χρείαν δωρεΐται. ΆνατέΛΛει γάρ τον ήΛιον

έχϊ χονηρονς χαϊ αγαθούς, χαϊ βρέχει έχϊ δι

καίους χαϊ άδίχονς. ΚαΧ πειθώμεθα αύτψ παραι-

νοΰντι κα\ λέγοντι• Ζητείτε πρώτον την βασιΛείαν

τού θεού, χαϊ ταύτα πάντα προστεΟήσεται ύμΐν.

Όρδς δτι αΰτδς εκείνα ήμΐν ήτοίμασε παρασχεϊν,

καϊ ταΰτα έν προσθήκης μέρει δούναι επαγγέλλεται ;

Μή τοίνυν άπερ έν προσθήκη; μέρει λαμβάνειν μέλ

λεις, ταΰτα ώς προηγούμενα αΐτει, μηδέ άντιστρέψω-

μεν τήν τάςιν, άλλα ζητώμεν εκείνα, καθώς έπέτα-

ξεν, ίνα κάκείνων κα\ τούτων έν απολαύσει γενώμεθα.

Διά γάρ τοΰτο κα\ ίν τοΐς τής ευχής (Ιήμασιν δρους

ήμΐν κα\ κανόνα; τιθείς, μέχρι τίνος δει τήν περ'ι τών

βιωτικών αϊτησιν ποιεϊσθαι, τά (ίήματα [550] εκείνα

λέγειν ημάς έκέλευσε, τά πάσης φιλοσοφίας γέμοντα,

Τύν άρτον ημών τύν έχιούσιον δύς ήμϊν σήμερον,

άντι τοΰ, τήν τής ημέρας τροφήν δπερ ό δίκαιος

ούτος, ουδέν τούτων άκηκοώ;, ηΰχετο λέγων Έάν

δω μοι Κύριος άρτον φαγέϊν, χαϊ Ιμάτιον χεριβα-

ΛέσΟαι. Μή τοίνυν Ιτερόν τι τών βιωτικών αίτώμεν

παρ' αύτοϋ. Άνάξιον γάρ σφόδρα παρά τοΰ ούτω φι

λότιμου κα\ τοσαύτην δυνάμεω; περιουσίαν κεκτημέ

νου ταΰτα αίτεϊν, ά τώ παρόντι συγκαταλύεται βίω,

καϊ πολλήν έχει τήν μεταβολήν κα\ τήν μετάπτωσιν •

τοιαύτα γάρ άπαντα τά ανθρώπινα, κάν πλοΰτον εΐπη;,

κάν δυναστείαν , κάν δόξαν άνθρωπίνην • άλλ' αίτώ

μεν τά άε\ μένοντα, τά διαρκή, κα\ μεταβολήν ούκ

επισταμένα. Κα\ είδότες τοΰ ημετέρου Δεσπότου τήν

αγαθότητα, μηδένα ποιώμεθα λόγον τών παρόντων,

άλλα πάσαν ημών τήν σπουδήν εις τδν τών επουρανίων

πόθον μεταστήσωμεν. Ε! γάρ Τύν ήΛιον αύτοϋ άνα•

τέΛΛει έχϊ χονηρούς χαϊ αγαθούς, χαϊ βρέχει έχϊ

δικαίους χαϊ άδικους, πολλώ μάλλον τους άπεχομέ-

νους τής πονηρίας κα\ τήν άδικίαν φεύγοντας ού περι-

όψεται, άλλα πολλής αξιώσει τής προνοίας , κα\ τήν

έαυτοΰ κηδεμονίαν έν άπασι παρέξει. "Οπερ είδότες,

άγαπητο\, μή άπιστώμεν ταΐς τοΰ θεοΰ ύποσχέσεσι,

μηδί εναντία ών έκέλευσε διαπραττώμεθα. Τά γάρ

νΰν παρ' ημών γινόμενα ουδέν άπιστούντων διενήνο-

χεν. "Οταν γάρ αύτδς μέν έπαγγέλληται τά μέλλοντα,

ημείς δέ μη βουλώμεθα θα^(5εϊν έκείνοις, άλλα τοις

παροΰσιν ώμεν προσηλωμένοι, ποίον έτερον δείγμα

απιστίας λοιπόν τις έπιζητήσειε, τών πραγμάτων

αυτών λαμπράν άφιέντων φωνήν ; Κα\ πάλιν, αυτού

κελεύοντας μηδέν ζητεϊν τζαρ' αύτοϋ τών έπικήρΐίν

τούτων και βιωτικών, άλλ' εκείνων μάλλον, ήμ;ϊ;

άπ' εναντία; αύτώ ερχόμενοι, άπερ είπε μή ζητεϊν,

εκείνα ζητοϋμεν, κα\ άπερ είπε ζητεϊν, εκείνα ού

ζητοΰμεν. Κα\ ταΰτα διαπραττόμενοι , κα\ ούτω ό;-

Ούμως τά καθ' εαυτούς διοικούντες, κα\ παροργί-

ζοντε; τδν ήμερον κα\ προσηνή Δεσπότην, ώσπερ

έπιλαθόμενοι τών παρ' ημών γινομένων, τήν αίτίαν
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εΐιιηι, οι ψιοηιοιίο ρο$1 ίΙΙαδ ρΓοηιίδδίοπεδ ιιριιιΐ 1.3-

Ιιαιι νί^Ίιιΐί ιιιιηίβ Ι.ΐυοηΐιιΐδ αΙΠίοΙηδ, ιιοιι βΐ\ιν:ιΐίιιι

ΙυΙίΙ , ικιιι δε^ηίοι- Γιιίι ΐαιη <Ιίιι(ιιπιο ΐειηρΟΓβ ; ββιΙ

οηιιιια ΓοΠίίει• $ιΐ8ΐίηιιίΙ, βΧ5ροοΐ:ιιΐ5 ρΓπιηϊ^δϊοιιυπι

ΙΟΙΙψΙΙδ , <•[ δΟΙΟΙΙδ ΠΟΙΙ ροδδε ίιιΙι.ΤΤΪιΙβΓιί ι|ΙΙ;γ. η ΓΚ'Ο

ιΐίι 1 1 δηιιΐ : πι.ινίηιο δί 81 ποδ πΠΌγγο ηοδίπι δίικίοα-

ηΐ4ΐ$, ΠιΙιμιι ει ραΐίοιιΐίαιη, οι ϊι.ί Ιιεπο ΓηΙαιηκδ ίίδ φιχ

3 Ιίοιίιίιιη ρΐΌΐιιίΒ53 δΐΐηΐ , 3!(]ΙΙ0 δί ] : 1 1 1 1 ίηιρίοΐι 03-

δοηΐ. Ηχο ειιίιιι νβΓ3 Πιΐοβ 8*1 , ηηιι 3ΐΐεη(1εΐΌ 63 φιχ

νίιίειιΐυι- , ε(ί3ηι δι οιηιιίηο δίιιΐ 3ΐΙνβι*8η ρΐΌΐηίδ-ίοιιί ,

8οϋ δοΐί ρΓοηιίΐΐεηΙίδ ροιοηιίχ οοπΙΜεΓε. ,ΐιιιη υογο

νίιΐοβηιιιχ ;υδΐί ηυ]υ$ βπιΐιιιιι αιιϊιιιιιιιι. 16. Ει ενίαίΐα-

νίΐ, ίπιριίι, Ιαοοο άο εοηιιιο «κ», ει (ϊιχίΐ : Οοηιίηα» ε$1

ίη Ιοεο ίίίο, εαο αχιίαη ηε$οίοναηχ. 17'• Εί ΙνηηίΙ , ει

άϊχίΐ : Οινόη Ιιη'ώίϋζ αϊ Ιοαιι ϊ$1ε! Νοη ε$1 Ιιοο αϋηά,

φιωιι (Ιυιιιια /λ/ ; <■( ήχο ειί ροτία οωΙΊ. 8ΐιφο500ιι3

)υ$ΐιΐδ ρι-ορίοι- ηιηβιιηηι ιιιί>οπουηΙκιιιι Ι)οί , ΙίιηιιίΙ,

ίη(|ΐιϊι, 61 ιΙΚίΐ : ΛΌ» ε$1 Ιιοο ιιίιί άοηιιιι ί)ά, βί ί$ΐα ε$1

ροτία οοείί. Ηίο Ιοοιίδ ιιιίΐιί ροδίΐιβε ργο άοηιο ϋεί ι•ε-

ριιΐηΙιίΐιΐΓ. Τ;»ιιΐ3 ίμίΐιιι• νϊϋϊοιιο ιΐίβηιΐδ Ιιβυίΐυδ, ει ειιιη

)|>«3ΐη , αι ίΐ;ι ϋίεβιη, ηυ.ΐδϊ εχΙί ροπηηι νίϋοιίιιι , ]υ-

Βΐυηι ΓιιογιΙ, ιιΐ (1ο1>ίΐ3ηι Ιιϊε βπιΐί.ιπιιη ηοΐίοηεπι 1)ο-

ωίιιο Γει1(ΐ3ΐιι ει οίΓοιαιη. 18. Ει αιττεχϊΐ ^α^οο, Η

αοοερίΐ Ιαρίάεηι φιειη ρο$ιιεταΙ αά οαριιΐ οιιιηί , ι•ι «ία-

(ίΐίι ι'ΐιηι ίη οοίηιηηαηι, ει ίη(ιιάίΐ οίειιηι »νρετ αιηιιηιιηι

ε}η$. 19. Ει νοοανίΐ ]αοοο ηοηιεη Ιού ί11ίιι$ , Οοηιαι

Βεί. ΑΙίιιά ειιΐηι οίιι ηοηιεη Ιοεο αηίοα, Ροδία,ιιηηι 3ΐι-

Ιεηι ρεΓ νϊδίοηειη ΐαιη πι.'ΐ^ηα εοιίδοηυυΐυδ Γιιίι, νοοα-

Ιιιιΐο ιηοηιοπβιη Ιοεο ίιιδοποβΓε νιιΐΐ, ροβίεπΒΟ,υε οιιιη

ί-.κοι ο ι•ε1ε1)Γοιιι, Ιβρϊιΐε ρΐΌ οοΐιιπιιια οτοοίο, ΗΐροιΤιι-

βοΐ|ΐιε οίεο (νεηδίιηϊΐβ εηίιη εδί ςικχ! ϊΙΙυά δοΐαιη ββ-

ι•ιιιιι ΐιιίοπι , υΐροιβ ίίοΓ Γαεϊεηδ ) , νοίυηι οΠει-1

1ι •ιιί^Μο ϋεο, οηιιιί ρΐβιιυηι ρΙιίΙθδθρΙιί3.

5. Ει βί νιιΐιΐϋ , <;ΐί:ιιιι ΐρδ3 ηιΐιΐίίΐηιπδ τογ1)3. 20.

ν<*ιΊ αώη νοΐα>η, άκεηχ : 8ί [ιατϊί ί)οιηί)ΐη$ 0«κ« ιπί-

ηιιη, α ααΐοάΐΐήΐ ηιο χη νια Ικιε, φια βο:ο αηώιιΐο. (}υο

ιιί:ιιιι ϋίχεπιΐ , Εαο ΐιαιιιι «κ/ιι , ει αιιΐοίΐΐαηι Ιβ ίη νια

Λ.ί<• (/'"' αηώιιΙα$ : ρΓορίεΓ Ιιοο βί ίρ$ε <1ίοίΐ : δί υΐη

ιιιίΐιί ενεηίβηΐ , ηα.τ δοίΐϊεεί Ιε ιΐΛΐιιτυιιι ρΓοηιίδίδΙϊ.

Ρι-ιιιιΙ.• υΐ ρειίΐίοιιειη :ιΙΓ.ί ι, ϋίεεηδ : £ί άεάετϊΐ ηιΜ

ΟοηηηΜ ραηειη αά ηιαηάιιεαηάιιηι, εί νηΐεηι αά Ιεαεη-

(Ιιιηι. Νοη (Ιίνίΐΐββ, ιιοιι 3ΐ>υηιΙ.ιιιΐϊ»ιη ςιιαιιιιΐϊηι ρβΐϊ-

νίΐ; $εϋ ρΐηειιι ει νεδίεηι : ει Ιιβιιε 3ά εοηΐε^βιιϋιιιη

«οι [ΐιι-, ίΙΙιιιιι νείΌ ίη ηεοεδδ3ΓΪυηι ϋΐίηιοηΐυπι. Οοηδϊ-

ϋιτα ιμιυπιοιίο ηοΐιίδ βρυδίοΙίειιπι ε!ΐ3Γ3εΐεΓβηι ροιί-

ιίοιιε βιια δϊ^ηίΩεβνίΐ : Ιαηΐο δβρίεηΐϊχ δίικίίο ρίειιυδ

ΟΓ«1 ]υδΐί 3ΐιίηιιΐδ. Ν3ΐη ίϋ <μιοϋ ΟΐΓ'ιεΙυ* (1ϊεβΙ)3ΐ, ΛΊ;

ροαύάεαίη αιιηοιι, νεί αιηοιίκιη , ν. Ι άπα* ΐηη'ιεα»

(ΜαιιΙι. 10. 9) : Ιιοο ίβίε ηοηιΐυιη 3 ηιιοηιιπια «Ιηείυί,

&<>.ι1 3 $είρ$ο, ει 3ΐ> ίηδίΐο ιιλιιιγχ ηυβίΓίε ιιι3?Ϊ51γο ιϋ-

ΛλλΙ, ει οριανϊι 3 ϋοιη ιιο $υο ρΓχυεη ρΐηειιι 3(1 εοιιι-

ειΐ εικίυιη , οι νβδίβπι >ϋ ιο;;<ΊΐιΙυιιι . 5ί Ιιχο ηιϋϋ

ίη γγιιιι, ίη^ιιίι, ίη 10ΓΓ3 .ιΐίΐίΐι», 21. Ει τεύιιχεήΐ ιηε

Ι) οιηίΜ/α ιαίιαιη ίη (Ιοιηνη ρα.ΤΜ ηΐί/, δίευΐ ρΓΟίιιίδίΙ :

εήΐ 1)οηιί)ΐ)ΐ$ ηαΙή ίη Ι), ιιηι , 22. «1 Ικρί» ί*1ε ηιιειη

ετεχι ίη εοίηηιηαιη, ετίΐ ηύΐιί άοιηχΐ! ϋεί : ει οηιιιίιΐΉ

φια: ηιίηί άεάεχί», άιάηια$ Ιιο: ο/[εταιη. ΥίΟο ]ιΐδΓι ρΓ(>-

1)ΐιιιι βΐίεοΐυιη. ΡεΙβο>( ςυϊϋεηι, 31 ιιϋιίΐ ρΓειίοδυιη,

$6(1 ρ3ΐιοιι ει νοϋίοιιι ; ριοιιιίαε^ϊΐ αυιβιιι 61 $ιΐ3 1)ο-

πιίηο, §;η3ΐΊΐ8 ηαβιη ββτίεΐ ηιυηοπίιυδ, ει ςιιηηι ιιο-

δίΓΟδ οο8Ϊΐ3ΐίοιΐ68 ΓείΓΪϋΐιεηίΙο ΐι•3η$οοη.ΐ3ΐ , βΐιςηβ :

Ει εο1ιιιτιιΐ3ηι Ιιηηε ίη (Ιοηιαηι ϋεί ΙιιώεΙιο, ει οηιιιίιιιιι

ηπχ ιιιίΐιί 3 Ιο δΐιρρεϋίίαυιιιιΐϋΐ• (Ιβοϊιηηδ (ΙίΙιο. νίϋίδΐϊ

ηιειιίοιιι ρίαηι ηο Γϋΐίμίοδβηι ? ΝίΙιίΙ βιΙΗιιε .ιοερρΟΓ:)ΐ ,

βι ρηιηιίδίΐ δβ ϋεο (1οείηΐ3δ βοπιιη ςα.ε δίϋί ύΰιιαιιιΐβ

6Γ.1Ι11 ()1ι|;ι1ιιπιηΐ.

ΜοταΙΊί ερϋοαιιι. — Νο δίιιιρΙίαΐεΓ, (ΙίΙεοιί, ρΓχ.

Ιεηβιιΐϋδ ηυο; (Ιίοια βιιηΐ, δεϋ χιικιΙεπίϋΓ οηιιιεβ Ιιιιηο

]ιΐδΐυιιι : ει ηοδ ςυί ίη 8Γ31Ϊ3, ευηι ηυί βηΐο Ιβ^εηι : ει

ηίΐιίΐ (εηιροΓβΙε ρεΐ3ΐηιι$ η Οοπιϊηο. Νεηυβ εηίιιι οχ-

βρεείαΐ (Ιοηεο 3 ηυοίβ βιίηιοιιεαΙϋΓ, δοιΐ βι ηοιι ρείοη-

Ιίϋϋδ ηοΐιίδ ΙηΓβίΐιΐΓ εβ ηυχ αιΐ υδαιη ροη ηοιιΙ. Οτίή

βπίηι (αάΐ ιοΙ<:ηχ αιρετ ηιαίοι ε! οοηο$, εί ρΐιιϊι $«ρετ ;'ι*•

«ίο* ει ίιι]ΐί$ΐο$ ( ΜαίιΗ. 5. 4δ). Ει 0Γ0(1;ιιιιιΐ8 εί ικΐιιιο-

ιιεπίί, ει ιΐίοεηΐί : ΟιιαηΙε ρηηινιη ηαηιιπι ί)ά, ει 1)000

οηιιιια αρροηοιιΐΗΓ νοοΐ$ (ΜαΙίΙι. 6. 53). Υϊιίοβ ίρδίιηι

ιιιι!ιί•> εΙί;ιηι ίΙΐ3 ίιι (Ιοιιυιιι ρΓ.υραΓ.ινίίίο, οι Ι»χε ίιι

Ιιιοιί ει 3αοΐ3ΓΪί ρ^ηε ϋαΐυηιιιι $ε ρΓθΐΐΊΐιεΓβ? Νϋ

ί^ίΙιΐΓ ε.ι <|ΐιχ Ι:ιιιΐιιιι.ιιιι ηιιείβπϊ Ιοεο αοεερίιιιυδ β•» ,

ςιιαδί |ΐΓίηι:ΐΓί:ι ρβΐβ : ηε ίηνοιίαηπίδ οηΐίιιοιη , ββ(1

(ρΐ:ι-ΐ':ιιιιυδ ίΙ1:ι δίουΐ ρΓχεβρίΙ, υΐ εί Ιιϊδ βί ϋΐίδ Γπιί Ιί-

0631. Εα ειιίιιι «Ιο οιι-.ι ίη 0Γ3ΐϊαιιί$ ηο»(Γ,ε νειίιίδ Ιί-

ιιιίιεβ ει τεςιιΐΐδ ηοΐιίδ Ποιιμιιιιλ ριχδθηρ$ί(, ηιοίειιιΐϊ

ροΐβικΙ,ι δίηΐ ΐ<Ίΐιρηι-:ι!Ϊ3. ΥοΓίια-ίΙΙα ]ιι1)β[ ηοβ (Ιίΐ'ΟΓβ,

ηιιχ οιιιηί ρΙ)ί1ιιδορ1ιί3 * δυιιΐ ιτΙΌι Ι;ι, Ραηεηι ηοΚηιιιι

ςιιοΐίάίαηαιη άα ιιοοϊι ηοάίο ( ΜαίιΙι. 6. 11) : (Ιίοί ηϋ-

ιιιπηιιιιι , ΐιιηυίΐ : ίιΐ ςιιοϋ ]υ$ιυ$ ί$ΐε , ΙβηιβΙδί ιιίΐιίΐ

ΙιοΓυιιι ηιιιϋοΓ.α, ριοιαίιιβ εκί, (Ιίεεηδ : 5ϊ άεάεήι ηιίηί

Ι)ΐ)ΐιιίιΐ)ΐ$ ραηεηι αά οοηιοάοΗΐΙιΐ)» , εί νηίοηχ αά Ιοαεη-

άιιηι. Νο ί^ίΐιΐΓ Ιοιηροπιΐβ οΙίιμιΜ ιιΙιιιιΙ αΐι εο ροιη-

ιηυδ. Ιηϋίμιιιιηι οηίιη νιιΐιΐο ο.-,ι,α ιηιιι ΙίϋεΓβΙί ει Ιιιηία

νίιΐιιΐε ρΓ.05ΐ:ιιιΙί Ιιιι]θ5ΐιιοι1ί ρείοΓΟ , ηοχ ειιιη ρπο-

δειιΐί νίΐ3 (ΙϊδδοΙνηιιΐιΐΓ, εί ηιαςιιΐΐιι «ίεί>5ίΐΐ]ιΙίιι< ηι ει

ηιυίαιίυιιοηι οχροι ίυιιΐΟΓ : ίϋ ςεηυ$ οιιίιιι $οηΐ ηυηιηη»

οιιιιιί.ι, $ίνε (Ιίνίιί.ΐδ α'ίχεΓίδ, $ϊνε ροΐοηΐίιηι, δίνε Ιιυ-

ηι;ιη:ιηι βΊοιιαιη : 50(1 ροίηιηυδ δοηιρβΓ ιιιηιιιιιΐίί, βιιΓ-

Οείειαίβ , νίοίδδίίικίίιιίδ ιιε$οί3. 1. 1 δοίεηΐεδ Όοηιίηί

ηοδίΓΪ Ιιοιιίι.ιίειη , ηϋιίΐί ρειιιΙ:ιιιιιι$ ρΓχ$εηΐΪ3 , $ει1

οηιιιο ιιοίίπιιη ί-ΐιιιΐίιιιιι ίιι εχίοδίίιιιιι (ΙεΜϋεηιιηι

Ιι:ιιι>Γι.'γ;πιηι>. Νιιιιι δί 5ο/ο» ιιιιιηι οτίή (αοίΐ ιιιροτ

νιαίοδ εί όοηο5, ει ρίιιίι $ηρετ }ιιι1ο$ εί ϊη/'ικιΌι, ιηιιΐΐη

ιη,ι^ί^ ιιΙι>ιίηειιΐ6$ 3 ιιιαίίιία, οι ίιφίδΐίιί.ιιιι Γιι;,'ίοιιΐεδ

ηοη (Ιεδρίοίεΐ : δεϋ ιιιιιΐΐη ϋίςηηβ «Ιικμί ρΓονΜίειιΐίη ,

εί δίκι δοΙΙίοίΐιιϋίιιε οιιιηί ιοπιροΓε (Ιί.ΜκιΙιίΐιΐΓ. Μ

δείοηΐβδ, ϋίΐεείί, ηε ίηεΓεύιιΙί δίιηιιβ αΊνίηίδ ροΙΙϊοίΐα-

ΙίθΙΐίΙ)Ι1$, ΙΙΟ(|ΙΙΟ (ΌΙΙίΓΙΙΙΊΙ ϋ$ ηιιχ ίΙΙο ]ιΐδδίι Γηεί3ΐηιι$.

ΕηίιιινβΓΟ (]ΐιπιι(ιιηι ,κ) ι•α φιχ ιιιιηο 3 ηοΐιίδ (ΊιιιιΙ, ηΐ-

ΙιίΙ 35 ίηΐίιΐοΐίΐιυδ (ΙίΠΌηιιιιΐδ. (,ΙικιικΙο οηίιη ίρίε ηιιί-

όεπι ΓϋΐιΐΜ ηοΐϋδ ρΓηηιίιιίΐ, ηοβ .ιιιΐοηι ηοΐιιιηοβ ΠιΙοΓβ

ίΙΙίυδ ρπ>ιιιί>δίιιιιίΐΜΐ«, δε«1 ρηοδι ιιΐίίχιβ δΐιηιιΐδ ηΠίχί,

«Ίΐιοϋ ηΐίιιϋ ϊικτί'ϋιιΐίΐίΐΐίδ ίικίίι ίιιιη ,κΙΙιιιε π'ίριίπΐιιι•,

η•1ιιι> ίρδϊδ Ι3ΐη οίητα νοοε 3(ΐΐ'8ΐαιιΐίΙ)ΐΐ8 ? Ει Γοκυπι,

Οιπβίο ]ιιΙ)βιιΐβ ηοδ ιιίΐιϋ 3 βο ρειβΓε ΓπιςίΙίιιιη (ιοί ιιηι

81 ΙΟΙΙΙριΤ.ιΙίΐΙΙΙΙ, 88(1 ροΐίυβ ίΙΙ.Ι ρθ$ΙΙΐΐ3Γ0, 1105 εί ΓΟ-

ρυμηαηίοδ, ί|ο;ε ροΐβΓβ ρΓοηίυιιίι, ί1ΐ3 ιρι:ιηιιιιι$ : ει

η,ιιχ ;ιΐ85ίΙ φίχη, ί11;ι ιιοιι ΐ|ΐι.οπιιιυ8. Ει Ιιχο Γιιοίοα-

< 8ϊο 8ϊνί1. «Ί ςιιίιΐ'ριβ Μ«λ. ΜογβΙ. νιτο, ραΐεηιο

φείη (φιλοστοργί»;), ρΓο, ρ!ιίίο$ορΙιίιι (φιλοοο?ίβ;).
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8. 10ΛΝΝΙ5 ΟΗΚΥδΟδΤϋΜΙ ΛΠΟΠΙΕΡ. ΙΌΝ3ΤΑΝΤΙΝΟΡ. *«0

ιβδ , βΐ ΐαηι ρΐ^Γβ ϊεβ'ηίιβϊαυβ ποβίτη ιηΜίιιιβηιεβ. βι

εχΓ.εβιΐΜηΐεδ ηιίΐοπ) βι Ιιυπ>3ηιιηι Οοηι'ιιιιπη , φΐ3δί

οΐιΐίΐί οοΓυιη ςιιχ ηθ8 Ιεοβππηίδ , εβιΐδβη) ο,ϋχπηιιΐδ

ε]αβ βΓβ» ηοβ ϊιΐ(1Ί8ΐ)3ΐΊοηΪ4, ει ςιιβΓβ ηοβ δίορε άε-

βμίείβΐ, ειιηι ίη νβπβδ ϊηοϊϋϊιτιυβ ιβηΐϋΐίοηοδ : βι ηοη

οΐ'^ίιαήΐβδ ροοοαίοΓοπι ηοδίΓοιιιιη ηιαςηίΐυάίηεηι ,

ηοβηιείίρδοδ ιιΙιγο ιΐεοίρίπιιΐδ. ΙιΙα'ιτοο οΐΐδεεπ) , ιιΐ »8

οπιιιίΙ)ΐΐ8 ι-εριιΐδίδ, ηϋιίΐ δαίηΐ'ι ηοδίΜ ρι•α?ΓβΓ3ΐ)ΐιΐδ.

0«Μ βηίπ) ρτοίΐαΐ Ηοηύηΐ, μ Γοίκιη ιηηηώηη Ηίατακτ ,

αη\ηι<Β νβτο ιναι άβΐη/ηαιίηΜ ραιίαιατ (ΜαιΐΛ.ίθ.2(>) ?

Ει δΐιροΓνηαιηδ άΙνΚ'υδ ]3ήΐ βνβειιοιηιΐδ ϊη ραιιρβΓβδ ,

η)38ΐιηιηααβ δηρίβηΐίίο δίικίϋ δροείηιβη ίη οπυιίΐη»

εχ1ιί1)β3ηιυδ , νηηηιη βίοπηηι ϋβδρϊοίβηίοδ , Ιιυιιιηηππι

Ι-ΐδΙιπιι εοηΓ.υΐ03ΐιΐβ8, βΐ οιηηο οβιΐΐβΐίδ ίίικίίιιηι αΥύ ίη

»1Ίοδ ηιηΐιιο 'ιηιρειιαΌηΐβδ : πι οι ρπ'βειιΐίϋικ οι Γυΐιι-

ΓΪ8 1)01)15 ρΐ'ΓΓπΐί ηΐΟΓββΠΙΙΙΓ, δΓΠΐίΠ 61 ΗΐίϋΟΓίεΟΓιΓίΒ

Οοπι'ιηϊ ιιοδίπ Ιβίη ΟηπδΙί , οαί ευιη ΡβΙγο οί δαιιοΐο

δρίπΐυ δίΐ βίοπα, ίιηρεηπιη, Ιιοπογ, ηηηε βΐ δοιηριτ ,

οι Ίη δ:υει«1α δα-εηίοηιηι. ΑιΛβη.

Ι10Μ11ΛΑ ίΥ.

Ει άίχίι Ιηίοη αά Ιηεοο : Οιιοηίωη \ταΚτ ηχεχα α /«,

νοη ίίτν'ΐΐΐ »"« βταΓκ ; <ΙΊο »"'ιϊ , ι/,,(Ρ "κ1»-"5 <"<*

(ϋοη. 51). 15).

1 . Ραυπι άκία Ιιοή τηιιηιί! ; νοηβάαιίίαηι ^πγοϊί' ίη

Ι)αιηι ρταάκαΙ. — δαίΐδ Ιιεπ οχ ρπείιιϋϋδ ροΓΟβίΐιΐΛ-

Ιίοηίδ ;ιΐ5ϋ εϊΐοειί δΐιηιιΐδ φΐηηία ΓαεπΙ β]ιΐ8 ρΐιίίοδο-

ρΙΓιχ ηιηζηίίιηΐο , ρι-ορίεΓ ψιαηι οηιιβηιη Ιαιιίαΐη ριο-

ιιιίβδϊοηεηι 3 ΰβο εοιιδεφίιιΐυβ οδΐ. Ιιεπιηι «ιιίεηι ροΓ

ρΓεεβδ βι νοίιιιη , ηιιΐ! Γοείΐ αιιίνεκοηιπ) υοηιίηο,

βυίΓιε'ιεηιοιη άΌεΙπηιιηι ηοΐϊ'ιε οιηηίοιίδ άΌϋϊΙ, δι νείΐο-

ηιιΐδ 3ΐ1 ίιιΓιΐ:ιιΐ(Ι:ιηι νίιΜιιιειιι ίΙΙΐηδ εχείΐϋή. Εΐεηίηι

3(1πιϊγπιϊ<>ιιο ύίςιιιιιη βδΐ , φΐοηιοιίο νίιΊιηοιη εοκηδ

ρι-οηιίΐΐοηΐίδ , οι ΒΐιιΠοηδ ιιιηβηίίικϋηειη ίϊΙ)ί ρπηιΐδ-

δοππη, ιιεφίο δίε ηιηρηιιηι ηΙίφΓκΙ οι δΐιυΐίιηο ροδίυ-

ΙηΓΟ 3ΐΐεηΐ3νει•Ίΐ : 30(1 ΊΙΙη ιΐιπηίαχαΐ ρειϋΐ, (]ϋ3Ε βιΐιΐϊ-

δΓΐδ Ιιεπ , ηειηρο οη ςϋ» 3(1 ηιιοΐϊιΐίηιηιπ) ηΓιιηοιιΐυιη

δϋίί δϋΠ'ιοοΓβ ροδδίηΐ , βι νοδίϊιηοηΐυιη 3(1 εοΓρυδ Ιο1-

βοηίΐιιιη : εΐ ρΓοηιίΙΙϊΐ, δί Γβιΐϊΐυηι βΊ1)Ί ίη δϋ3 εοηεο-

ιΐαΐ ϋοιίδ, δίειιΐ δίΐιί ρΓκικίδοΜΐ, ώιΐυπιηι δε ΊΙ1Ί οιη-

ιΓιπιη φΐη! »Ι) οο ηεοϊρίεΐ «1οοϊπλ»5 : ροΓ οιηηίη ηιοη-

ΜΓαηδ Γβϋ(•ϊιιηβιη ϊϋβηι, ει ίρδίιηι ηιΙδει-Μιοηδ ηιηιιίυιη

ΐΒΓζ'ιΐοΓεηι ; ιΐοεείςπο ηοδ ιιΐ οί Ιηηΐηηι 1κι1ιγ:ιγιιπ8

βΐ'3ΐ'ΐ3ηι. ΝονβΓηΙ οηϊπι ]ιΐδΙηδ ϊηεΠηΙιϊΙοηι ε]ιΐδ Ι>οιιί-

ςιιΐΐΗίειη , Ιιοε εοη]εεΐ3ηδ οχ ϋδ ηυχ ίη ρηΐΓβηι μιιιιιι

4•χΙιι1ιιιΐΊ•;ιΙ, 61 δθίεΙ)3ΐ ι'πιιι δί1)ί ιιι.Ί^ιιηιιι :)ΙκιιΐιΙ:ιιιΐί:ιιιι

ΰοηεεδδΐΐηιιη βδ^β : 01 Ιιοπιιιι ιρΓκΙοιι ϊρδβ ηϋιίΙ ρειίΐ

» ϋυιιιίηο , ιιοφιο νιιΐι (Ιο ίίδ ρΓεοίΓΪ , 8οι1 ευιη ιΐεεϊ-

ηΐ38 οιιιΐιίιιηι ι1:ιΐιιι ιιηι δεροΙΙΊεοΙιΐΓ, ΟδΙεικΙίΐ (]ΐι;ιιιΐιιηι

ίη οιιιιιίΙιιΐ8 εοηΐίιίευηΐ ο]ιΐ5 ροΐεηΙί3.> ηιιϊ ρΓοηιίδΟΓ.ιΐ.

ΡΓορΐ«Γθ3 ει ίρδο (]ΐΐ3ΐ»1ο ειιηι εο Ιοηιιι-ϋαΚίΓ, <ϋ<τΊι:ιΐ,

Εψ> ιιιιη ϋεηι ΑΙη-αΙιαηι Λ Ι$ααε γαΐήι /«ί ; ιι<• ϊιιηαι»

{βί-η. 20. 24). Οηςίΐη, ίηηιιίΐ , οι ρηΙή3ΓεΙΐ3ΐη η«3δί

ροινςιίηιιιιι εΐ ί^ηοΐιιιιι ίη 1<•π"ΐιη Ιιαηε »(1νεηίδΝθ, 01

ίη ι»ιιΐ3ΐη νεηίδίβ ςΙοΓίαηι, ιιΐ ηηιηίηιιι ογο εεΙβΙΐΓβΙυΓ.

ϋοςίΐ3 Ίιοηι εΐ ρηΐκιη Ιιιιιιιι , ίη εχίτειη» δοηεείυΐβ

ρ.ιΐιί 8ΐιο ηηΐιιιη βδδο, 3ΐ<|υβ Ϊ13 ορίΐιηδ ααείιιιη Γυίδδβ,

υΐ ίηνίιΐί οδΐιδ ΓιογοΙ ίιιιΐί^εηίδ. ΙνιιΙειη Ί;;ίιιΐΓ ει ίρκο

εχδροείβ, οιιιιιεηιιριε ΐίιι»Γ0ΐη ει βιιχίείλίεηι <1ορο-

ηεηδ, ρθΓε§ΐΊη3ΐ'ιοηβηι οΜ. ΙΙ:Μ δβοηπι οο^ίΐηηδ }»«

8ΐιΐ8, ηοη 3ά ρηΒ8θηΙοηι ΓβδρϊοΐϋΐΐαΙ δίαΐυπι , ( ιιϋιΗ

βηίηι οιηηίηο βοεαιη 3π"βΓβΙ)3ΐ : ςαοηιοιίο εηίιι» ρο-

ΐυίδδβΐ (]υί δοΐυδ ογβΙ ει ϊΐβΓ ΓβοοΓβ οοβε1>3ΐιΐΓ ? ) βοά

]3ηι ΓκΜ οεη1ί5 ηοη ηιιιΐΐο ροδί ΓυΐυΓβηι ρηεν!«ΐ6Α«

3ΐ)υηα,;ιιιΐί3ηι δΐιηηι , αοο1:ΐΓ»θ3ΐ βΓαΙηιη νοίυηίαίειη :

βι ςυ'ι ηίΐιίΐ Μ(11ιυε βοοερβΓβΙ, νονοί , ϋίβηΊοΓΟηι ΓκΙβ

βχϊδίίηιβιΐδ ρΓθηιί8δίοιιειη ϋοπιΊηί , ςηβηι Γβτιιιη ροδ-

Βεδδίοηβπι. Νβηιιε εηίηι ϊΐβ ΓηΙβΓβ άβοβηΐϋδ ηίδ φι»

ϊ ιι πΐ3ΐιίϋιΐδ Ιιβηοηιυδ ει νίάοπιηβ , ηΐ ρΓοηιίδδίοηίΐΛΐβ

Πει , εΐίβηίδί ηοη ονβηί3ΐιΙ δΟΐίπ» ρπηιο Ιβιιιροπρ.

^ΐδΐιΐδ ίβϊΐιτ δηηιρίη ϋδ ςυοε ϋβηδ ϋίχοΓΒΐ ΓηΙιιείβ

ιιιηχΊιιΐ3, ρβΓΟβΠΐΐΛΓιοηβπ» ο1>ϋΐ. 0«ο ρ3εΐο οηίηι ηοη

Γίδυπίδ βδδοί , ουϊ (ΙΊοΐαηι 0Γ31 , Εκβ «ι/ο <?ο«»« *»η»,

αΐΒίοάΐοα ί« ί» οηιηί βίο, ψα χΐνηι.% α : οι γηαίιχρίκαίιο

ίαηαι Ιαιιηι , «Ι τοάΜαηι ίβ Ίίετηιη ίη Ιΐτταηχ Ιιαηο , €ΐ

ηοη ιέ άαεϋηηιιαηχ (€αι. 28. 15), υδςοοφίο βοηιρίβαη•

Ιιιγ ρι•οηιίδ83 οηιη'ιβ ? Υβπιηι , ηΐ ΙιογΊ ίΐίχί , εοβίο ει

οηιηίροΐεηίβηι ϋβ'ι δβρϊβηι'ίΒηι, βΐ ]ϋ8ΐί ΊΜίη» ηιηβηηιη

ρ:αίειιΐί3ΐιι βι ^Γ3ΐ»ιη ηη Ί ιιηι η). 8ιιποχίΙ οιιίιιι ροδί

ρι-οηήδδίοηοδ ίΐίβδ, οι ίη 0Ιι3γγ3ιι εοηΐεηάίι, οι ίΐβπιηι

3δ'ιΐ υΐ ρεΓΟ^Γίηιΐδ εΐ νββϋβ , βι ίη οηιηίυιΐδ «Ιίνϊιιη

8Γ31Ϊ3 ΓΓϋΊΐιΐΓ, οβηίβΐιο ϋβο ίρίί νΊβπι υη'ΐφΐβ ρ3ταηΙο,

εΐ 8ϋ3ΐη ρΓΟηιίδδίοιιεηι βιΐίιηρίεηίο. Ουί οηίηι ιϋχοΜΐ,

Τίοαιη »«ηι, αιιΐοάίαιι (ε ίη οιιίιιι ΐ'ία , φια ϋιιηΗ η,

ίβ (Ιυχίΐ ]υδΐϋΐη 3(1 Γοηίοιη 3ςυ;ι•, υυί 3ι|υ3θηηΙ ρ«*1υ-

Γβδ ΙΟΓΓΧ ϊιιοο1;ε : 3 ςιιίυιΐδ ουηι ίηίοιτο^βδδεί ιΐε

1,3ΐ)3ΐι ίιβίΓΟ ιηηΐΓΐδ δικέ , οί άκΐίείίδοί Οίηιιίη Ι|ϋ;ϊ

0ΪΓ03 ίΙΙιιηι 80Γε1)3ΐ)ΐιΐΓ : (ΙείικΙβ ειιηι ει 1ιιι]ιΐ8 Ιϋίαηι,

ει ^ΐ'•-^* οοιιϋε «ροοίβδδβΐ, νίϋοΓεΙφίβ ίικΙΊ^οιίΒί ηοιι

ίΙίΓΙίιΟΓΟ III ΐ3ρί(Ι«ΊΙ1 3 ΓΟΙΙΙΟ ίρδί 3 ν,'ΜΊΙΙ, (Ί 31)113-

τειιΐ ονβδ, βεευιπί, εΐ ίιΐ φιοϋ ίΙΙί ΓβεοΓβ ηοη ναΐε-

1»ηΙ, ίρδε δΐιροπιο αυχϋίο ΓθΙ)0Γαΐιΐ8 , ρΓοενεηίειίδ

Ιιβηοίίοϋδ 1.3ΐ)3ΐι , 3π>ονίι Ι3ρί(1βιη ει 3ΐΙβ(|υανϊι ονα

φΙ38 ρ3800ΐ)31 Κ3θ1ΐθΙ. ϋβϊΐΐ 1ΐ1)ί 05Γϋΐ3ΐϋδ 081 |)«θΙ-

Ιαηι, οι δί^ηίΐίεβνίΐ ςιιίδ Οδδοί ει υικίο νοηίββεΐ, ιηβιι-

8ίι ίρδβ .-ιρικί Γοιιίεηι. ΥοΓυηι ο,υί3 Οοιίδ ογ Ιφή )«8ΐο

ιΐίίροηοΐιβι οηιηίβ , Ιιίε οι ρυεΙΙβιη ε\εϊΐ3νίΐ ία εεΙεπ-

ΐεΓ ειπτοΓοί , 3ΐφΐο !ι*ο βηηυιιΐίοΓβί ρβΐπ , ςαί Γπιιογ

8Γ31 ΙΐΙΐ}ΐΙ5 η)3ΐ1'ίδ : Π3ΓΓ3ΓΟΙ(|110 ΟΟηβίίοίϋΠ) 0,(10(1 ηΐι

βο ρΓ3)8Γιΐιιιη οδδβΐ οι ίη ίρδβηι οι ίη βΓε^οβ : ει ββ

ηείΐοε ρεΓβεηηιιήΐ εβδβ, ηβ(]«ε ίβηοΐυηι , δβϋ δοιοιί»

ΓιΓιιίιη.

{Ίιιαηία νιΙίπτάΛ Ιιο$]ήΙαΙίΐαί. Εχαηρίο ίαεώ'ι γτοΙ>ιιΙ

οηιηϊα [βϋάιοτ ακίοιίαΰ ίί ^κβηι Λ<^« ]ηναΐ. — ^οη-

δίιίεπ» , ο1)δε0Γ0 , «Ιίΐεοΐβ , ϋίνίηιε δοιϊρΐιΐΓ»; (Ιϋ^ειι-

113111 , φΙΟΠΗΚίο Ιΐοΐιίδ 01)11113 ΙΓ.3Ι)ίΓι'δΙε ΓβΟΟΙΙδβΛΙ,

άοεεηάο ηοβ ιικίΓΟδ νείΟΓπη), ει ηιι.ΐΜΐχ ίη εχείρίεικίϊδ

Ηοδρίΐίηιΐδ ΓυεπιιΙ βΐηοπίβιίδ. Ν"3ΐη ιιΐ ρηοΙΙχ ΊικΙκ-η-

ΓβΙ 3ΐ:ιοιί13ΐοπι, ηκη δίηιρΙίείΐΟΓ ιΐίχίΐ, β3ΐη βύϋϋδο ει

31ΐη(111ΐί38δβ <|ϋ:0 Γ30Ι3 Γ»10ΓΠΙΙΙ , 86(1 εΐΙΟΙΙΓΠ^δβ, 1|1Ό

051, ιιΐ3§ηο ειιηι £3»αΊο ( Οαμ. 29. ν. 12). ϋείηϋβ ει

(1θ 1.31)311 , φΐί ρ.ΐΙΟΓ ίΙΙί(18 6Γ31 , (Ιίοίΐ , (]Ι10(1 31Κ.1ΪΙΪ β

ΙιΊδ 3 νίΓβ'ιιιε , ειιευιτεπί ει ίρδβ ίη οοευκυπι ί»εοΙι,

ει 08ειιΙ:κιΐ8 δίΐ ('ΐιιιι , 61 ίικίιιχοπΐ ίη (Ιοηιιπιι δΐιιιιη

(ΙΜ. ν. 15).

2. ΡοδΙηιιβήι 3ΐιΐοιιι Ι,.ιΐιηη οιηιιία (1ίΙίςβη16Γ (ϋιΐίειΐ

αϊ) οο , 14. ΒίχΗ, ίικριίι , α : Εχ οαίΙ>Μ η:η< «ί <•χ

αιηΐι• ιιΐι'ίΐ ι'ΐ (κ (6'αρ. 29). δοΓΟΓίδ , ίηςιιίΐ , ηιε;(' πιιιι
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ζητοΰμεν της χαθ' ημών άγανακτήσεως, καΐ τίνος

Ινεκεν ημάς πολλάκις περιορά ποικίλοι; πειρασμοί;

περιπίπτοντας, και ούκ έννοοϋμεν τδ μέγεθος των

ήμΐν ήμαρτημένων, άλλ' έχοντες εαυτούς πάρα

λογι£όμεθα. Διδ, παρακαλώ, ταΰτα πάντα άποσει-

σάμενοι, μηδέν έτερον της οικεία; σωτηρίας προτι-

μώμεν. Τι γαρ ώφεΛεϊται άνθρωπος , έάν μέν τύν

κύσμονδΛον χερδι\σ\\, τήν δέ ψυχήν αύτοΰ ζη-

μιωθιχ ; ΚαΙτά περιττά των χρημάτων ήδη κενώσω-

μεν εις τους δεομένους, χαΐ πολλήν εν άπασι την φιλο-

βοφίαν έπιδειξώμεΟ* της ματαίας δόςη; καταφρο-

νοΰντες», τον άνθρώπινον τΰφον καταπατοϋντες, κα\

«ολλήν τήν άγάπην προς αλλήλους έπιδεικνύμενοι ■ ίνα

χαΐ τών ενταύθα και των μελλόντων αγαθών άπολαϋ-

σαι βυνηθώμεν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου

ημών "Ιησού Χριστού, μεθ' ου τω ΠατρΙ, άμα τώ άγίω

Ιΐνεύματι, δόξα, χράτος, τιμή, νϋν κα\ ΪΛ, κα\ είς

τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

|5311 ΟΜΙΛΙΑ ΝΕ'.

ΚαΙ εϊχε ΑΜαν τώ Ιακώβ ■ "Οτι γάρ & άδεΛρός

μονεΐσν, ού δυνΛνύσεις μοι δωρεάν • άχάγγει-

Λύν μοι, τ/ς ο μισθός σου.

α'. Ίκανώς ημάς χθες τά προοίμια τής άτ.οδημίας

τοΰ δικαίου της φιλοσοφίας αΰτοΰ το μέγεθος έπαί-

δευσε, δι' ήναίτίαν τοσαύτηςτής υποσχέσεως ήξιώθη

παρά τοΰ θεοΰ. θαρσήσας πάλιν, διά τής αιτήσεως κα\

*ήί ίύχήί , ήν έποιήσατο πρδς τδν τών όλων θεδν ,

αρκούσαν ήμϊν άπασι διδασκαλίαν παρείχεν, ει βου-

ληθείημεν πρδ; μίμησιν διεγερθήναι τής αρετής τοΰ

δικαίου. Κα\ γάρ Οαυμάσαι άξιον, δπως κα\ τήν δύ-

ναμιν είδώ; τοΰ υποσχόμενου, χα\ τών έπαγγελθέν-

των αΰτώ τδ μέγεθος άχηχοώς, ουδέ ούτω μέγα τι

χαΐ ύπέρογκον αίτήσαι χατεοέξατο • άλλ' εκείνα μόνον

αίτήσας, ά-ερ χθες ηχούσατε, όσα πρδς τήν έφήμε-

ρον αύτω τροφήν άρκείν ήδϋνατο, καΐ τήν τοΰ σώ

ματος περιβολήν παρασχείν, ύπισχνεΐται, εί τήν έπ-

άνοδον αύτώ τήν είς τά οίχεΐα χαρίσαιτο, χαθάπερ

ύπέσχετο, πάντων αύτώ δεχάτας δώσειν, ών άν λάβοι

παρ* αύτοΰ • διά πάντων δεικνϋς αύτοΰ τδ φιλόθεον,

χαΐ αύτδν έπιγραφόμενο; τών απάντων χορηγδν, καΐ

διδάσκων ημάς μόνω αύτώ πάντων είδέναι χάριν.

"Ηδει γάρ 6 δίκαιος , είδώ; τη; άφατου αύτοΰ φιλαν

θρωπίας τήν ύπερβολήν, κα\ έννοών τούτο έξ ών είς

τδν αύτοΰ πατέρα έπεόείξατο, ότι χα\ αύτδν έν πολλή

καταστήσει τή περιουσία ■ και τούτων μέν αύτδ; ου

δέν αΐτεΐ παρά τοΰ Δεσπότου, ουδέ ανέχεται περί

τούτων ίκεσίαν προσαγαγείν, άλλα δι' ών ύπέσχετο

τάς δεκάτας δώσειν, ϊδειξεν δπως έν άπασι θαρρεί τή

τοϋ υποσχόμενου δυνάμει. Διά γάρ τούτο κα\ αύτδ;,

ήνίκα αύτψ διελέγετο, έλεγεν • Έγώ είμι ο θεός

Αβραάμ, καΐ Ίσαάχ τον πατρός σον • μή φοβον.

Έννόησον, φησ\ν, δτι χα'ι ό πατριάρχης, χαϋάπερ

ξένο; κα\ άγνωστο; είς τήν γήν ταύτην παραγεγονώς,

είς τοσαύτην ήλθε περιφάνειαν, ώ; έν τοις απάντων

εϊναι στόμασι. Κα\ τδν πατέρα 61 τδν σδν λογίξου, δτι

έν έσχάτω γήρα τώ πατρ\ τεχθε\ς, ούτως ηύξήθη, ώς

έπίφθονον γενέσθαι τοις έγχωρίοις αυτόν. Ταΰτα ουν

κα\ αύτδ; προσδοκών, πάντα φόβον κα\ άγωνίαν άπο-

σεισάμενο;, έχου τη; αποδημίας. Ταΰτα ό δίκαιο;

λογισάμενος, κα\ ού πρδς τήν έν τώ παρόντι κατά-

* Αΐίΐ δό&η; Οπερορώντις.

Ι Ηιβο, ίτι γάρ, π>ιΙ<Ιί.Ιιΐ ΙιιΙβΓρΓββ, Ι»1)ρηΙαυβ Ι,ΧΧ βΐ

1ηΠτ3 φΐΓ ΓΗΓ.ν-,οΜοιηιΐϊ; ΙηεεΙίαπι 1ο« 1«κίΐυοί$1., ■ αιιο

πιυΙι;3νίαιυ$. ϋοιτ.

Ρατβοι.. Οη. ίΐν.

στασιν άιτιδών (ουδέν γάρ δλω; έπεφέρετο • πώ; γάρ,

μόνος ών και έδοιπορεΐν άναγκαζόμενος;), άλλ' ήδη

τοις τής πίστεως οφθαλμοί; τήν μετ' ού πολϋ μέλ-

/ουσαν αύτώ ίσεσθαι εύπορίαν προορών, τήν οίχείαν

εύγνωμοσύνην έπιδείκνυται, χαΐ μηδέπω λαβών ύπ

ισχνεΐται, άξιοπιστοτέραν αυτή; τής πείρας τών πρα

γμάτων είναι νου^ων τήν έπαγγελίαν τοΰ Δεσπότου.

Οοόε γάρ οΰτω τοις όρωμένοι; χτ\ έν χερσ\ κρατού

μενοι; θα^,ίεϊν όφείλομεν , ώς ταϊςπαρά τοϋ θεοΰ

ύποσχέσεσι, κάν μή παρ' αύτδν τδν καιρδν είς έργον

έκβώσι. θάρσος τοίνυν μέγιστον λαβών έκ τών παρά

τοΰ θεοΰ πρδς αύτδν (ίηθέντων δ δίκαιος, εΓχετο τής

αποδημία;. Πώς γάρ ούκ έμελλε θαρ^είν,άκουσας, δτι

[532] Ιδού Α)•ώ μετά σον είμι, διαιρν.ϊαττωτ σε έν

τή ύδφ ζάσχχ, οι έάν πορεύσχχ, καΐ αΛηβυτω τό

σπέρμα σου, καΐ αποστρέψω σε .ιάΛιν είς τϊμ• γην

ταύτψ; καΐ ού μή σε έγκαταΛΙπω, έως ου πάντα

ευδοκήσω εί; έργον άγαγεϊν τά έπαγγελθέντα ; Άλλ\

όπερ χθέ; έλεγον, έννόει και τοϋ βεοΰ τήν εύμήχανον

σοφίαν, καΐ τοϋ δικαίου τούτου τήν πολλήν ύπομονήν

χα\ εύγνωμοσύνην. Μετά γάρ ταύτας τά; ύποσχέσει;

άναστά;, ώρμησεν έπ\ τήν Χα^άν, κα\ πάλιν άλήτου

χα\ ξένου τρόπον ποιεΐιαι τήν άποδημίαν , και δι*

πάντων απολαύει τής άνωθεν εύνοιας, τοΰ φιλάνθρω

που θεοΰ άπαντα αύτώ προοδοποιοΰντος , χα\ τί-ν

οίχείαν ύπόσχεσιν διά τών έργων έπιδεικ/υμένου. Ό

γάρ ειπών, δτι Μετά σου είμι, διαφνΧάττωτ σε έν

Γ}} όδώ, ού~ έά>• πορεύση, ούτος ώδήγησε κα\ ήγαγε

τον δίκαιον επί τδ φρέαρτοΰ ύδατος, ένθα έπότι^ον τά

ποίμνια οι εγχώριοι • παρ' ών πυθόμενος τά -ερ\ τοΰ

Λαβαν τοΰ αδελφού τής μητ^δς αύτοΰ, καΐ μαθών τά

κατ' αύτδν άπαντα, είτα καΐ τήν τούτου θυγατέρα

κα\ τά ποίμνια θεασάμενο;, ορών τε τους εγχώριους

ού δυναμένου; αύτοΐ; άρκέσαι πρδς τδ μετακινήσαι

τδν λίθον τοϋ^φρέατος, κα\ ποτίσαι τά πρόβατα, έπ•.-

δ^αμών « ούτος, όπερ εκείνοι ποιήσαι ούκ Εσχυον,

αύτδς ύπδτής άνωθεν συμμαχία; δυναμούμενο;, προ-

φθάνει ταΐ; εύεργεσίαι; τδν Λαβαν, χαΐ μετακίνησα;

τδν λίθον,-οτίίει τά πρόβατα, δπερ ένεμενή 'Ραχ^λ.

Είτα άσπασάμενος τήν κόρην, χα\ γνωρίσας τίς τε

είη, κα\ πόθεν παραγέγονεν, έμενεν έφ' εαυτού. Άλλ'

επειδή θεδ; ήν ό άπαντα τώ δικαίω προοδοποιών,

ουτο; καΐ τήν κόρην διήγειρε μετά πολλού τοΰ τάχους

δρβμείν και άναγγεϊλαι ταύτα τώ πατρ'ι , δς αδελφός

ετύγχανε τής τούτου μητρδς, και διηγήσασθαι τήν τε

εύεργεσίαν τήν παρ' αυτού γενομένην εις τε αυτήν

κα\ τά ποίμνια, χαΐ ότι ού ξένος τίς έστιν ουδέ άγνω

στος, άλλα τής αδελφής υιός.

Σκόπει μοι, αγαπητέ, τη; θείας Γραφής τήν άχρί-

βειαν, δπως ήμϊν άπαντα σαφώς διηγείται, παι-

δεύουσα ημάς τών παλαιών τους τρόπους, καΐ δσην

έπεδείκνυντο τήν προθυμίαν περ\ τήν φιλοξενία•;.

"Ινα γάρδείξη κα\ τής κόρης τδ πρόθυμον, ούχ απλώς

εΐπεν, ότι Απήλθε, και άπήγγειλε τά γεγενημένα,

άλλα Ιραμοϋσα, άντ\ τοϋ, μετά πολλής τή; περιχα-

ρείας. Είτα καΐ περί τοΰ Λαβαν, δς πατήρ αυτής

ετύγχανε, φησ\ν, ότι ταΰτα άκουσας παρά τής κό

ρης, έδραμε κα\ αύτδς είς συνάντησιν τοϋ Ιακώβ,

κα\ άσπασάμενος αύτδν είσήγαγεν εις τδν οίκον

αύτοΰ.

Ρ'. ΚαΙ μαθών ό Λαβαν άπαντα παρ' αύτοΰ μετ'

ακριβείας, Είπε, φησ\ν, αύτψ• ΛΕκ τών όστέων μου

καΐ έκ τώ>- σαρκών μου εϊ σύ. Τής αδελφής, φη5•,

« 81ϊ 83ϊϋ. β( ϊΐίαιιοί πΐί5. ; ΜογεΙ 01 βΐϋ ίχίραμών.
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λελυμένοί φαινόμεθα. Κα\ ποία ήμΐν Ισται συγγνώμη,

τις δέ απολογία ούτω (ίαθύμως διακειμένοις, χ.α\ ουδέ

όσον ό μακάριος ούτος περί κόρην τον πόθον έπεδεί-

ξατο, τοσαύτην άγάπην περ\ τον θεδν έπιδείξασθαι

βουλομένοις, κα\ ταύτα τοσαύτας Ιχοντες άριθμεϊν

ευεργεσίας είς ημάς γεγενημένας, κα\ καθ' έκάστην

|δ54] ήμέραν γινομένας ; Άλλ' ει κα\ ημείς ούτως

αγνώμονες, άλλ' ούχ ό Παύλο; ούτως , 6 τοιούτον

ζέων τω πνεύματι, χα\ πεπυρωμένος εις τδν περ\ τδν

θεδν πόθον, ώς εκείνα τα της ψυχής αυτού άξια οθέγ-

ξασθαι ρέματα κα\ άναβοήσαι, χα\ ειπείν Ώς ημάς

χωρίσει άπο τής αγάπης τον Χριστοί) ; "Ορα λέ

ξεως Εμφασιν • ορα πόθου τυραννικού μανϊαν • όροι

άγάπην πεπυρωμένην. Τις ημάς χωρίσει ; Τί, φησίν,

έστ'ιν, 8 δύναται τής αγάπης ημάς άποστερήσαι της

προς τον θεδν ; τί των δρωμένων, τ! τών μη δρωμέ

νων;

γ'. Είτα βουλόμενο; κα'ι κατ" είδος άπαντα άπαρι-

θμήσασθαι, κα\ πάσιν ήμΐν χατάδηλον ποιήσααθαι τδν

πόθον τδν άκάθεκτον, δν περ'ι τδν Δεσπότην εκέκτητο,

έπήγαγε λέγων ■ ΘΛΙψις, η στενοχώρια, η Λιμύς,

ή διωγμός, η γνμνότης, ί) κίνδυνος, ή μάχαιρα ;

"Ω ψυχής μαινόμενης μανίαν σωφροσύνης μητέρα Ι

Τί, φησί, τών επαγόμενων ήμΐν δυνήσεται ημάς άπο-

στήσαι τής πρδς τδν θεδν αγάπης ; ΑΙ θλίψεις αϊ

καθημερινοί; Ουδαμώς. Άλλ' αί στενοχωρίαι ; Ουδέ

αύται. "Αλλ' ο! διωγμοί ; Οϋδ' 6).ο;ς. Άλλα τί ; λιμός ;

Ουδέ τούτο. 'Αλλά κίνδυνοι ; ΚαΙ τί λέγω λιμδν και

γυμνότητα και κινδύνους; άλλα μάχαιρα; Αύτδ;,

φησ\ν, δ θάνατος επαγόμενο; το-το Ισχυσα•, ού δυνή-

σεται ■ άμήχανον γάρ κα\ πάντα αδύνατον. Ουδείς

έτερος ούτως άγαπήσαι κατηξιώΟη τδν Λεσπότην, ώς

ή μακάρια αύτη ψυχή. ΚαΟάπερ γάρ απαλλαγείς τού

σώματος, κα\ μετάρσιο;, ώς ειπείν, γεγονώς, κα\ ουδέ

έπ\τής γής βαδίζειν νομίζων, ούτως άπαντα φθίγγε-

ται. Ό γάρ περν τδν θεδν πίθος, καΙ ή πεπυρωμένη

αγάπη μετέστησεν αυτού τδν λογισμδν άπδ τών αϊσθη-

, . . ... τών ΕγΛ τά νοητά, και άπδ τών παρόντων έπ\ τά
χ,ά ήσαν εταίτιον αυτού ως ημέραι ύΛίγαι, πάρα ' . Γ ,

*'" '•" _ , . , . ..; - Τ χ \ ι- ΐΛέλλοντα. κα\ άπο των β/.επομενων έπ\ τα μή όρω-
τύ άγαπαν αυτόν αυτήν. Ο των επτά, φησιν, έτων ι** ™ν ' ' ' " •

άριΟμδς όλίγαι ήμέραι ένομίζοντο διά τήν άγάπην "' ' "

της εμής τυγχάνων υίδς, ουδέν έτερον, ή σαρξ ημών

τυγχάνεις, καΙ άδελφδς ημέτερος. Κα\ ήν μετ' αυτού,

φησ\, μήνα ήμερων. Λοιπδν ώς έν οικία Ιδία, οΰτω

διήγεν δ δίκαιος, έν αδεία τυγχάνων κα'ι πάσης άπηλ-

λαγμένος φροντίδος. Άλλ' επειδή θεδς ήν δ τά πάντα

προς τδ συμφέρον οικονόμων τω δικαίω τούτω, καΙ έν

άπασιν αύτώ τήν παρ' εαυτού συνεργίαν χαριζόμενος,

ούτος κα\ τού Λαβαν τήν προθυμίαν διήγειρε, κα\

δρών τού άνδρδς τήν Επιείκειαν, .φησ'ι πρδς αυτόν

[533] "Οτι γάρ άδεΛρός μου εϊ σΰ, ού δου.Ιενσεις

μοι δωρεάν • άπάγγειΛύν μοι , τις ό μισθός σου

εστίν. "Ορα πώς μέν αύτδς έπεζήτησεν ουδέν, δ δέ

Λαβαν μόνον άφ' εαυτού τούτο προτίθησι τώ δικαίω.

Και σχό-ει μοι πώς, έπειδάν ϋ-δ τής Ανωθεν χειρός

τις βοηθήται, πάντα αύτώ κατά ρΌύν πρόεισιν. Ού

δουΛεύσεις μοι, φησ'ι, δωρεάν • άπάγγειΛόν μοι,

τις 6 μισθός σου εστί. Καίτοι άγαπητώ; εΐχεν ό

μακάριος οΰτος, κα\ τό άτ:λώ; τής έγημέρον τροφής

άπολαϋειν, κα\ πολλήν χα'ι υπέρ τούτου ήθελεν αύτώ

χάριν ίχειν • άλλ' επειδή αύτδς πολλήν τήν επιείκειαν

έπεδείξατο, προλαβών δ Λαβαν μισθδν αύτώ τελέσειν

ύπισχνείται, δν άν αΰτδς προθή. Τί ουν δ δίκαιος;

"Ορα μοι καϊ ενταύθα τής συνέσεως αυτού τήν ύπερ-

βολήν, κα\ πώς ούδεμίαν έχει περί χρημάτων συλλο-

ντν έπιΟυμίαν, ουδέ καΟάπερ μισθωτός τις άκριβο-

Αογεϊται πρδς τδν Λαβαν, χα\ έτερον τι απαιτεί, άλλα

μεμνημένος τής μητρδς χα'ι τών εντολών τού πατρδς,

και τής οικείας σωφροσύνης δεικνϋς τήν ύπερβολήν,

ψτΛ πρΐ>; τδν Λαβαν • ΔουΛεύσω σοι επτά Ιτη περί

'ΡιιχηΛ της θνγατρός σου τής νεωτέρας. Ταύτην

γάρ ίξ άρχήί Οεασάμενο; επί τού φρέατος, ήγάπησα.

Κα\ δρα εύγνωμοσύνην ανδρός. Έαυτφ κα\ τδν χρό-

νον ορίζει, λα'ι διά τού χρόνου τών ετών ίκανήν βάσα-

νον τής οικείας σο^φροσύνης παρέχει. Κα'ι τ! θαυμά

ζει;, αγαπητέ, άκούων δτι επτά Ετη δουλεύειν ύπ-

έσχετοϋπέρ τής άγαπωμένης κόρης ; "Ινα γάρ δείξη

ή θεία Γραφή, δπως δ πόθος δ πολύς έπετέμετο καΙ

τδν κάματον αύτώ κα\ τού χρόνου τδ μήκος, φησί •

Και έδούΛευσεν "Ιακώβ περ'ι 'ΡαχηΛ επτά έτη.

τήν ύπερβάλλουσαν τήν περί τήν κόρην. "Οταν γάρ

τρωΟή τις τώ πόθω τής αγάπης, ουδέν δρα τών ίυι-

χερών, άλλ' ίπερ άν ή κινδύνων μεστά, κα\ πολλής

ετέρας ταλαιπωρίας, πάντα κούφω; φέρει, πρδ; Εν

δοών μόνον, ώστε τδν οίκείον άποπληρώσαι πόθον.

'Λκούωμεν οϊ ράθυμοι κα'ι άναπεπτωκότες, οί πολ

λής περ\ τδν Δεσπότην άγνωμοσύνην έπιδεικνύμενοι.

Ει γάρ δ δίκαιος ούτος διά τδν τής κόρης πόθον επτά

ετών άριθμδν δουλεύσα•. κατεοέξατο, κα'ι τήν άπδ τής

ποιμενικής ταλαιπωρία•; ΰπομεΐναι, και ουδέ αίσθη-

ΐ'.ν έλάμβανεν ού τών πόνων, ού τού μήκους τού χρ6-

ν>υ, ά'λλά πάντα αύτώ κούφα κα\ ^δια έφαίνετο, κα\

•ή προσδοκία τής άπολαύσεως τρεφόμενος, ώς ημέρας

ολίγα; τδν πολύν εκείνον είναι χρόνον ένόμιζε • ποίαν

ημείς Εξομεν άπολογίαν μηδέ τον ομοιον πόθον περί

τϊν ΔίσπότηντΙνήμέτερίν, τδν εύεργέτην, τδν κηδε

μόνα, τδν πάντα ήμΐν γινόμενον έπιδεικνύμενοι ;

Ά'<λ' άν μέν Ριωτικδν κέρδος πρόκειται, πάντα προ-

θύμως ύπο^ένειν αίρούμεθα, καν κάματον Εχη, κάν

άλλην τινά" ταλαιπωρίαν, κάν αίσχύνην, κάν κόλασιν

τήν έν τω παρόντι, τήν εν 'ζ) μέλλον;ι ■ διά δέ τήν

ή,ίετέραν σωτηρίαν, κα\ υπέρ τού τήν άνωθεν έπι-

ο :Λιι-.'ϋι όοπήν, χαϋνοι και άναπεπτωκότες κα\ δια-

μενα. Τοιούτον γάρ ή πϊστις, καΙ ή περί τδν θεδν

αγάπη. ΚαΙ ίνα μάθης αυτού τήν πολλήν εύγνωμοσύ

νην, δρα τδν ούτως άγαπώντα τδν Δεσπότην, κα\ έκ-

καιόμενον εις τδν περ\ αύτδν πόθον , έλαυνδμενον,

διωκόμενον, μαστιζόμενον, μυρία δεινά υπομένοντα,

κα'ι λέγοντα • Έν χόποις περισσότερη, έν πΛηγα'ς

ύπερβαΛΑόντως, έν Οανάτοις ποΧΧάκις • νπύ Ιου

δαίων πεντάκις τεσσαράχοντα παρά μίαν έΛαβον

τρίς έρραΰδίσβην • άπαξ έΜΟάσΟην ' ννγΟήμερον

έν τφ βνΟφ πεποίηχα, όδοιπορίαις ποΙΛάχις,κιν-

δϋνοις ποταμών, χινδύνοις έν ψευδαδέΛζοις , έν

χόπφ χαϊ μόχΰψ' Χ.Λ τοσαΰτα πάσχων έχαιρε κα'ι

ήγαλλιάτο. "Ι,ΐδει γάρ κα\ έπβπληροφόρητο , δτι οί

πρδ; τδ παρδν πόνοι τών μεγίστων αύτψ βραβείων

πρόξενοι γίνονται, κα'ι οί κίνδυνοι στεφάνους έτικτον.

Ει γάρ δ "Ιακώβ διά τδν περ\ τήν 'Ραχήλ πόθον ώς

ημέρας ολίγας τών επτά ετών τδν άριθμδν ένόμιζε,

πολλώ μάλλον δ μακάριος ούτος ουδέν άπαντα ήγεΐτο,

πυρωθεί; ϊπαξ τω περί τδν θεδν πόθω, κχ\ διά τδν

άγαπώμενον Χριιτδν άπαντα υπομένων. Επουδάσω-

μεν τοίνυν, παρακαλώ, κα\ ήμεΐς άγαπήσαι τδν Χρι-

στόν. Ουδέν γάρ Ετερον, φησ\ν, 4 Χρίστο; ζητ:ί παρά

σ,ϋ, ή τδ αγαπάν αύτδν ['ί").τ] εξ δλης τή; καρδίας,
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ιπΐϋΙβΓ. /.'( ίταΐ ηιιιιεο, ίιιψιίΐ, αά ηιοηκηι άίεηιιιι.

ΐΊ'ίιι πη;ΐδϊ ίιι ϋοιιιυ ρπφιί.Ί .ιρηιΐ οιιιιι ίιηρ3\Ηΐο οι

:ι1) οηιιιί ««ο 1ί1>οι• η^ϋΙιαί. &εΐεηιιη φιηηίιιιη Οοιίδ

οπιΐ, ψιί οιιιιιί» :κ1 υΐίΐίΐ.ιίοιη Ιιυμίδ ριδίί (ΙίδροιυιιΙκιΙ,

Π ίιι οιιιιιίΐιιΐδ βί 8Π3Π1 ρηουοΙ>.Ίΐ οοιιρεηΐΐοιιοιιι, ίρδβ

ιιΐιιοιίΐηίοιη Ι.;ι1>:>ιι βχοίΐιινίΐ : εΐ νί(1οιΐ8 νϊ γι ηιβιιβιιΰ-

ΙικΓιποιιι , ιϋι:ίΙ εί : 1$. Οι: οιήαιιι , ιιίιη [ταίετ ιηαιι βί

ιιι, ιιοη Μτνί($ ηιί/ιί αηιΐη : άκ ηιί/ιί , ηικε ηιετεει Ιιια

»ίι. ΥίιΙο ιμιοιηοϋο ϊρ8β ΐ|ΐιίιΙοιιι ρείβΐιαΐ ηίΙιίΙ , Ιιΐώηιι

:ιιιΙβιη α 80 Ιιηο ρι-ορηηίΐ ]ιι*ιο. Ει »1 οιιιΐο , β1)80θΓθ,

ψιοιιιοιίο ί'υί (ϋνϊη:ι ιηαηιΐδ 3•5Ϊ6ΐϊΙ, ει οηιιιίη Γείίοϊίοι*

δποοοιίηιιΐ. Λοιι ι«γμ>» ηιί/ιί , ίικριίι , $πιΐί( : ΐικίκα

ηιί/ιί φια ηιετεει Ιιια μ'Λ (ίϋΒΐηνϊδ Ιιο;ιΙιΐδ ίΙΙβ ιιι.ΐξΐκο

οηΐ'ίίαιίδ Ιοοο Ιΐ30οι-εΙ νοΙ δίιιιρίίοίΐοΐ' φιοιίιΐί ,ιιο ηΐί-

ιποηΐο ΓπΓι , ηιυ1ΐ3πι<|υο ρΓΟ βο βΠΊΐΐηηι ΓειΜβΓβΙ :

νοπιιιι ψιία ιιιίιαιη Ιιιιιιΐ3ηί;:ιΙεηι ρΓΧ 80 ΓοτοΙ):ιΙ, ίιΐοο

ΙαΙμιι ιιιοιοοιίοιη οι ρυΙΙίοοίυΓ, φηιη ίρδο ρηφοβυοηΐ.

Οιιίιί ίβϊΐιΐΓ ]ιΐ8ΐιΐ8? Υίιΐο, οΙδοΐΊΌ. ει Ιιίι' οχοοΙΙοιιίοιιι

ερίδ »ηςηείΙ:ιΙοπι , εί ο,ιιοιιιοιίο ιιιι11;>πι ουιΐβΓΟβΒηώι-

ιιιιιι οριιιιι ΙιηΙιυοήΐ οιιγ.ιιιι. Νοη εηίιιι δίοιιΐ ιιητοβιιβ-

ΓΪιΐ8 ιιΐίιριίδ οιιιιι 1,:ι1ι:ιη οοηνοηϊι , οι ορεταιιι 8υ;ιηι

εχηιιίκίιίοΓΟ ιιιογοοοΌ Ιυαιΐ , ει αΐϊικί ψικΙ ρείϊΐ : 5οι1

ιηειηοτ ηΐϊΐπδ ει ρποοορίοπιπι ρ3ΐΓΪ8, ει ιηίιίΐίεηιη

οηιιΓιηοιιΙίιιιιι ρι-χ 80 ίιτεηβ, (ΙϊοϊΙ Ιιΐιυπηο : 18. 5«γ-

ιΊαιιι /ί/'ί 5(•;Ίγ»ι αιιιιϊι ρτο ΙΙαοΙιΗ βΐια Ιιια μιιιϊοτε.

1 Ιΐΐιιο εηίιιι ίιι < >χ ιιΐ ηρικί Γυιιίοτη νίιΐί , ηιιιανί. Ει νίϋο

Ι•ειιονυ1οιιΙΪ3ΐη νίπ. 5ίΙ>ϋρ8Ϊ ει ιοιηριι* ρι•α•δοπΙ)ϊΐ , ε(

Ι:\ιιΐυ Ιοιιιροιο δΐιΓηοίοηδ 3ΐ•£ΐιηιοηΐιιιη βιιχ εοιιΐίιιοιιΐίχ

ρν.τυοί. Ει φιίιΐ 3ΐ1η)ΊΓ»ΓΪ8, (ΙίΙεείε, ηιηΐίοηδ οιιιιι
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|«ιιοΙΙ.ι? ΙΊ οιιίιιι ο.-ίεικίιιΐ ηοΐιί* 5οιίρΙιΐΓ3, φιοηιοϋυ

λπιογ ιιι:ΐ£ΐΐΗ8 οι Ιιιίιοιοηι 01 Ιοιιιροπδ ΙίΙΙΙ^ίΙΙΙιΙίΐΙ III

βιιοεϊιΐίι , ει ιιΐ Ικονο νίι1ΐΓ< Ιυτ βίΓοοϊι, ιΐίοίι : 20. Ει

ίιηίιϊι ΙαοοΙ) ρτο /ίαι-Λε/ αιιπί$ $βρΙαιι , ει εταηΐ οοιιιιη

εο φιαύ ά'κ•& ραηεϊ , βυ ψιοά ϊριε ίΙΙαιη ύίΙΐρβΓΟί. δο-

ρίοιη, ίικρι'ιΙ, ηηιιϊ, ρηιιοϊ ιΙΊβ8 νίιΙοΙι.ιιιΙιΐΓ οΐι ίιι^οηίοιιι

ΐ'ΐ'ί,'η ρυεΙΙηιη αιιιοΓειη. Οιιαιιϋο οιιίιιι ςυΪ8 83υοΪ3ΐιΐΓ

Γ3ΐ'ΐΐ:ιΐί8 ϋβϊίιΙοΓίο, ιιϋιίΐ (ΙίΓΙίοίΙβ 8ροοΙ;ιΙ : 8θι1 ίιΙ ιριοιΙ

ίιιΐΊίι ρίοιιιιιη ροηειιΐίβ ει πιιιΐι.» ιηίδοηα, Ιονίΐιτ Γοτι,

ηιΐ Ιιοο ιιιιιιπι Γο>ρίεϊοη8, (]ΐιιιιιιοϋο βιιο ροΐϊαΐατ νιιΐο

01 (ΙοδίΐΙοΓΪΟ.

ΜοηιΙϊχ ΰ))ΐΙο<]η*. Αιηογ ίααιί'ι αφα ΗαοΙίίΙ ίιιάψε-

τιηΐϊαηι ιιοβΙγπιιι ετφα Παιιη τβάατφιΗ. (Ιιιοιηοάο Ραη-

Ιιι* άϊΐίχβήΐ ΰαιιη ; ίριιιηι ίιιιί.'αη' ιιιοι αηάίίοια ΙιοτΙα-

Ιιιτ. — ΛικΙίαιιιυί ιιο8 ίβΐιιΐνί ει δΐιρϊηΐ, ίιιμπιΐιι.Ίΐ οι^η

ΙΚίΐιιη ηηίπΊΐιητι οχΐι'ιΐιοιιΐο*. Νηιη ίϊ ]ιι$ΐίΐ8 ίΙΙο ρΓβρίι γ

ριιοΙΙχ βιηοΓοηι κορίβιιηπιιη 80ΓνΪΓε ΓοΓΓοηυβ ρ38ΐΐ)Γ3-

Ιίιιιη ΙυΙιοπιιιι χιιιιηηαδ ιΙεεΓονΐΐ, οι ηοη βοιιβίΐ νεί 13-

1ιι»Γ08, νεί Ιιίιι[ιογΪ8 ΙοιιςίΐυιΙίιιειη, &ει1 οιηιιϊη οι Ιονία

01 Γ3θίΙΪ:« νίΐΙοΙίΙΙΙΐΙΙΙΓ, ΟΧ8ρεθΐ3ΐΊθΙΙΟΙ|ΙΙΟ 01 8ρθ ΓΐΊΙΟΙΙΐΜ

ΟιΙιιΐδ, ΐΐ» ιιΐϋίβδ ριιιιοο.•* Ιοιι^ιιιη ίΙΙιιιΙ Ιοηιριιβ ρπΙ»-

Γοί : ΐ]ΐι:ι!οιιι ηοδ Ιΐ3ΐιοΙ>ίιηυ8 ο\οιΐ83ΐΊοηοιη, <ριϊ ηοη

ρ:»ιϊ βΐυϋίο βΐ'ή'η Οοιιιίιιιιιη ιιοβίηιιη οι 1)οηοΓ:ιε!θΓοηι

ει πΐΓβΙΟΓΟίη, ει φιί ιιοΐιίβ 8ΪΙ οηιπίη, βΠίοϊηιιΐΓ Τ 8ϋ«1

ιιΐιί ρΓΟροιιίΐιΐΓ Ιιιοπιιη ΐοιηροΓαΙο, οηιιιΪΛ ιΙαοπΙεΓ

$ΙΙ8ΐίΐΙΟΓβ νοίιιιιιιΐδ, οΐιηιιΐϋ'ι ιιιιί(] ΙαϋΩΓίοδίιη) 8ΪΙ, 61

νίιί Ιο ΧΓυιιιηοδίιιη ει βοπϋοΌπι , οι ρεοιιηιη ίιι ρηβ-

8θϋ οι ΓαΙιίΓΟ 5χευΙο ρ'.•»-[)οη8 : ρι-ορίει- ηοδίπιιιι ηυίειη

83ΐυΐοηι, οΐ υΐ δίφοτηιιια »οΙ>Ϊ8 ΓανοΓοιη οοηεϋίειιΐϋδ,

Γοιιιϊίδϊ ει δΐιρΐηί ει ιΐίδδοΐυΐϊ νΙΟεπιυΓ. Ει ιρκιϋδ ηο•

Ιιίί βιϊΐ νεηία , ουηϋδνβ οχειίδηΐϊο βίο ηΰ^Ιϊςοηΐΐχ ιΐβ-

ιίιΐίδ, φιί ιιι-ΐΜΐο ςιιαιιΐιιιιι υο.ιΐυδ ίΙΙβ ίη ριιυΙΙ.ιηι ιΐο-

οΙιΐΓβνϊι αιηοΓεηί), ΐαηΐηπι ίη Ι)ευηι οαιϊιαίοιη Ιιιιυοιιιιΐδ :

ϊ<]ςιιο ειιιιι Ιαιιία ροδδίιηυβ ηυιηοΓΐτβ ϋοηοΠοϊα ίη ηοβ

0(4Ιοε3ΐ3, ει αιωο ηυ αϊϋϊβ οοΙΙοοβιιίαΓ ? δοιί είδί ηοδ

Ιαηι ϊηεί'βιί Βυηιιυ, ηοη ί!3 οεπο ϋ03(υδ Ραιιΐυβ, ηιιί

ΐηιη ΓθΓνο1);ιΐοΐΪ8ηΊ[ιΐδθΓ3ΐε3ΓΪ(3ΐοίιι Οοιιιιι, ιιΐνοιυ»

ϋΐ3 Ι3Π10 ηηίιιιο ιΐί^ιπι Ιοπ,ιιογοΙογ ει οΙ.ιηι.ιι•οΐ, ϋίοοηδ :

0«ί« ηοι ίΐρατιώίΐ α εΐιατ'ιίαίε ΟΙιιϊιΙί ? Υίϋο ϋίι Ιίυηίί

ιτιιρίιιΐδϊιιι , εΐ κιίοιιΐοηι νίιη : νίϋο ιιηιοπβ νίοίοιιΐί

ΓοΓνοΓοιη, νίιΐβ ο.Ίΐίΐ;ιΐ«:ιη ΐιιοοη 3πι. βκίί ιιο$ αρατα-

ϋίΐ ( Ηοιη. 8. 35 ) ? ΟιιϊιΙ, ίηηιιίΐ, β&ΐ, (ριοιΐ ροίίίι ικΐδ

3 0Ι|ΙΙΠΙ3Ι6 ϋοί 80ρβΓ3Γ0? ψύά ιιιΙογ νίδίϋίΐί» ', ιριίιΙ ίη-

Ιοί' ϊιινίδίυίΙΪ3?

δ. Ι)(.•ΊιιιΙι: νοίειιβ εΐ ρ:ΐΠίουΙ;ιΐϊιιι οιιιιιίη εηιιιικτΒίε,

εΐοηιη'ιΐΜΐδ ηουϊδ ηιβιιίίο Ιιιιι» Γϊοογο ίηδίιροπίϋϋο (Ιο-

εί.ΐοπ 11ΜΙ ιριοϋ 0Γβ3 Ι)οιιιίηυηι ροίδίιΙοϋΛΐ , Μΐΐχϋιϋι

(Ιϊοοηδ : Τι'ώιιΙαιίοί αιι αιιςιαίία ? αη (αηιβ&? αιι ροηβ-

ηιιηιίο'/ αιι ιιιιι1ίΐιΐί? απ ρίτίαιίιιηι ? αιι αίαύϊιιιί Ο αιιί-

ηι.ίιιι, ία$8ΐιί3, (|ΐι.ο οοηΐίηοιιΙία! ιιι ιοί• 081, ΓυΐΌΐιίοιη !

(ϊιιίιΙ, Ίηιριίι, οχ ίίδ πηχ ηοΐιίδ ίιιΓοιτί ροδδΐιιιΐ, ιιοδ

βνοεαι-ε η οϊιγιΙ.ίΙο (|η;ε βδΐ ίιι ϋοιιιιι ροΐοΓίΐϊ ΑίΠί-

οΓιοηοδ φιηΐίιΐιηιι ι• ? Μίηίιηο. Λιι^ιι>1'ι;ι; ν Λ\ν|ιιο ίΙΙχ.

Νιιπι ροΓ<θ()ΐιιιΐίοιιο8' Νο(|«ο ίΙΙα•. 8οι1 ΐ|ϋίύ? ιιιιιιι 13-

ιηοδ ? ιιιιιιι ιιυϋίΙ•8? ιιιιιιι ρεποιιΐ3? Υοπιιιι ηηϊιί (Ιίοο

Γ3ΐηοιιι, εΐ ηικίίΐιιίοιη, οΐ ροΓίοιιΙ» ? ιιιιιιι ςΙ.ιϋίιΐδ ? ΛΌ

ηιοτδ ιριίιίοιιι ϊρδ», δι ίηΙ1ί_;;ιΐιιι• , Ιιοο ροΐΟΓίι οΙΓιεεΓβ :

ίιΙ οιιίπι ρΐΌΓδίΐδ ίιιιρο88ίΙιίΙο 061. ΝιιΙίυδ αΐίιΐδ δίε (Ιί-

βηαίιΐδ βδΐ (ΙίΙίβΟΓβ ϋοηιίιιυπι, ιιι 1)03ΐ:ι Ϊ11:ι βηίιη».

0ιΐ38ϊ εηϊιη ΙίΙ)0Γ3ΐυδ 3 οοΓροΓβ, ει δΐιΐιϋπιίδ Γιοΐιΐδ,

ιιΐ δϊοι.Ιίο:ιηι, ηοα,ιιβ δΐιροΓ ΙβΓΓ3ηι πιϊιΙηι];ιγο 60 ριιΟιιδ.

ίΐ:ι ΙοίρΓιΐιιι•. Λιιιογ οιιίιιι ίη Κουιιι ει βυοοοηδίι ομγ'ι-

1.18 ιιιεηΐεηιβ]υδ3δθη8Ϊ1)ίΙί1)ϋδ3(ΐ5ρΪΓΪΙϋ.•ιΙΪ3ΐΓΐιη8ΐα1ίΐ,

01 α ρΓ.τδοηΐίΙ)ΐΐ6 3(Ι ΓιιΙιιπι, οι 3 νίδϊΐιιΐίΐιιΐδ 3(1 ηοη νί-

8ΪΙιίΙί:ι. ΤαΙίδ οιιίιιι Γββ ΟδΙ ΓιιΙοδ οι είΓΪΙίδ ίιι Ιίοιιιιι.

Ει ηΐ (ΙΊδΟΛδ π)3|;ηιιηι ε]ιιβ οοΓϋΐδ αΠΌεΐιιηι, νϊϋοβιπη

φιί δίο Ποιιιίιιιιιιι ιΐίίοχϊι, οι ίη ο)ιικ ε3ΓΪΐ3ΐοιη οχ.ίγ-

8ΪΙ, ΓΐΙ§3ΓΪ, |Ι1Ί'Μ•ι|ΙΙ111ίΐ)!ΙΓΙιΙ ρ.Ίΐί, Ι1:ιμι>1Ι.ιι•ί, ίιιιιιιιηοΓί

{(ΐ'.ινί.ι Γογγο, εΐ ιίίοεΓΟ : 7ιι Ιιώοτώια αϋιιιιαΊιιιΐϊηχ, ιιι

ρίαφι ιηρτα ιιιοιίιιιη, ίιι ιιιοιΊίΰιΐί (ηηηεηίίτ : α ΙιιιΙαϊι

φιίηφιία ηηαάτααιηαί ιιηα ιηίιιιΐ! αεαψϊ : Ιετ υ.τ^ιΊ

<•<Γ8Μ5 511111, ί£ΗΙί•/ ΙίΐρίάαΙΙΙ» 1111)1, Ιη 1ΙΙΙΙΐ[Γιΐηϊιι>Η [ί'ά,

ηοαβ ει άιε ίιι ρχο{ιιηάο ιηαπ» /Ήί , ίη ιΐϊηείΊϋιΐί

ιαψε , ρεήαιί'ι» βιιιηϊηαηι , ρετϊειιΓίί Ιαΐνοηιιηι , ριτί-

ειιΙϊ$ ίη (ιιίιίι (ηιΐήύιιι, ίιι Ιιύχπε ει αηιηιηα ( 2. Οοτ.

11. 23-27) : οι ΐαΓι» ραιϊοηδ, ςηιιιΐοϋαΐ οι εχδυΐιβϋαΐ.

δοϊοΐιΐιΐ οιιίηι, οι ;ιι-χιιηιοιΐΊ8 πιιιΐιϊδ 0ι:γΙιι•> βηιΐ, Ι»Ιιο-

Γ05 ΡΓΧ80ΙΙΙΟ8 011X11113 6ΪΙ)ί ρΓ.ΙΊΙΙΪίΙ ΟΟΙΙοίΙί.ΊΓΟ, 01 |0-

ιΐοιιΐβ οιιΐΌη.ιβ ρ.ΐΓβΓβ. Νβηι δι ^:ι^ο1) ρι•ηριοι• αιιιοιοιη

ίη ΙΙηοΙιοΙοιιι (ροδί ρηιιοιιΐοκ ϋίοδ δορίοιιιιίυιη ριιΐπ1).ιι,

ηιιιΐΐο ιΐι;ΐ!•ϊδ 1)03(υ8 ίΙΙε οηιιιίπ ηίΐιϊΐϊ Γ:ιοίοΙ)3Ι, δΐιοοοιι-

βϋβ βεηιοί 3ΐη(ΐΓο ίιι ΙΙοιιιη, οΐ ρΓορίοΓ ΟιηδΙιιπι ΗΠο-

ΟΐΐΙΐη 0Ι111ΙΪ.Ί ΓοΓΟΙΙδ. 5!ΐ1(Ιι•3ΙΙ1118 ίΐΜΐΙΙΓ. 0|)800Γ>>, 01 ΙΚΚ

(ΙίϋςοΓΟ ΟιπδΙυιη. ΝίΙιϋ οιιίιιι ηΐίικί, ϊικριίι, Οιηδίκδ

1 δίο Λαι Μδϋ , 3ΐηιιο ίιι 1ο?ίΙ νεΙιυ ΙιιΙΟΓρΓβί. Ι'ΐ

Ε(]ίϋ8 !ι*ο, ψιί'Ι ίιιΐιτ να'ΗΙϊα (τι τών ίρωιιένων), ιίοϋΐΊϊ.•-

^αηι ; 50ϋ οα «γιοι ρο8ΐιι^6»1.



^«83 8. ΜΛΝΝΙ5 Γ.ΠΚΥδΟδΤΟΜΙ 484ΑΚαίΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ.

Γοηιιΐι-ϊΙ η Ιο, (103™ "ι >|)*«π> <ϋϋ?»« ο* Ιοίο εοπίβ, ει

[:ι«ί;ΐ5 πιηη(ΐ3ΐ3 ε]ιΐδ (Μιιτα. 12. 50). (}ιιί εηίιη οΜί^ίΐ

ίίευΐ οροι-ΐοΐ Οεαιη, ιιι.ιιιίΙΊ-δΐιιιη φΐιιιΐ οι πιηηίΐϊΐα

ε^ιΐδ ίιυρίειο ηϊΙ;•ΙϋΓ. (}ιιαηύο ειιϊιη φΓιβ 6Γ83 βϋφιεηι

ϊι-αΐεπιβ βΓΠείΐιΐΓ, οπίΓ.ϊα Γηοοτε δΐυάεΐ, αϊ ό'ιίεείιιηι

«Ιΐι-.ιΙιειβ ρο>βίΐ ίη 3ΐιιοι•εηι βαιιηι. Ει ποβ φΐοα,ιιε δι

Ι>οπιπιυιη δίηεει-ε (ΙίΙεχεπιηιιβ. ηΐίικίαΐα ε]ιΐδ ϊηιρίει-β,

ηίΐιίΐφιβ εοηιπι, φΐχ «ΒΓβΓίκΐΓβ ροΐεηιηΐ άίΐβοΐυηι,

. Γλοογο 8ΐιΐ(1οΙ)ίιι:ιΐί. Ηοο Γιιοι-ίΙ Γοςηιιηι οχίοπιιη, ηοο

Ιιοιιοπιηι ΓπΓιΐίο ; ΙιΟΟ ίιιΠιιίΐΛ Ικιιιη ΟοηΙίιιβΙ, δϊ ξύν-

ηιιιηε εΐ δίοιιΐ οροιΊβΙ οιιγγ» άΊΙεχειϊδ : ίΙΙιιιη ϊΐιίεηι

δίιΐοοΓβ ιΐϋί^ίιηιΐδ , δϊ ρΓορΙβΓ εηπίηίοηι ίη οιιιη, οι

ΟΓββ εοιίδΟΓΥΟδ ηιιιΐΐηιιι εχΙΓιοοιιιιιιιδ ϋϋεείίοηεηι. 7»

Μι οκιιιι ίΙιιοΰιΐΒ ιηαηίΙαίί$, ίιιηιιίΐ, νη'ινβηα Ιι•χ ει ρτο-

ρΐιείπ ρεηιίβηΐ (ΜαίΐΙι. 22. 40) : ηοηιρο ιιΐ άίΙΪ£33

Ποιιιίιιιιπι Πειιιη Ιιιιιιη οχ Ιο(ο εοπΙε Ιιιο , ει βχ Ιοια

ιηοιιΐο 1119, εΐ ΟΧ ηιιιιι'ώιΐδ νίιϊΐιιΐδ Ιυΐδ ; εΐ ριοχίιιιιιηι

Ιιιιιπι ϋΐευΐ Ιοίρδίιηι (1/αιτ. 12. 50. 51) Ηχο οιιιιιίιιιη

νίιΊιιΙυιη δΐιηιιιιη, Ιιοε Γυηιίαηιειιΐυιη. δίηιιιΐ ειιϊιη ειιιιι

ε.ΊΓΪΙαίε ίη Οοιιιη ϊιι^ι ■(■(Γιΐιιι- ιΐίΐεοιίο ρι-οχίιιιί. Ν:ιιιι φΐί

Ροιιιι ιΐιϋ^ίΐ, 11ΙΜ1 ϋβδρίοίοΐ ΓηίΓειη, ιιεφίο οροδ ρΐα-

Γίβ, <]ΐΐ3πι ηιοηιΙΐΓΐιιιι βιιυιη , ίαείεΐ , βοά ιιι.ι^ηηηι ρι•χ

μ: ΓβΓεί 1)ειΓιςιιίΐ3ΐειη, ιιιειιιοΐ' «:ϊιΐ8 αυί ιΐίχκ : (?κί/β•

εεη! ιιΐίηιάά ηηϊΐιοηιηιιηϊηίιηοηιιη, ηάΐιϊ [εεεήΐ (ΜαΙίΙι.

25. -10 ). ΕΙ εο^ίΐηηδ, ρΐ'ορΙΟΓ ϊΐιίιιίδίοπιιιη ίιι εοηδβτ-

νιιηι ϋοιιηι ίρδίπη εδ-.ο ιριί ιιΐ μΙι'ι ρποδίίΐιιηι οίηχίιιιη

ηιΙκηΐΜΐ, ιη.ΐ£ΐΐ3 ειιιη ιιΐιιοιίΐιιΐο οιιιηίη οροιαίιίΐιιι•,

ηι '^,ίι ιιιιΐ|ΐιι: ΙιΙιοπιΙίίαΙοιη εχηίυουίΙ είιχα ιΊεειιιθϊ)'-

ιιιιιιι, ιιοη .κΙ νϋίΐιιίοιτι Γεδρίοίοιίδ ρυρεηδ <|μϊ ΐίρρηί'εΐ,

ϋοΙ .1(1 ιιιβςιιίίικίίηεηι ε]ιΐ8 (|πί ριοηιίδίΐ 80 ΙιιιΙόΐιι-

πιιιι ρειϊηιΐβ :ιε δι δί!)Ί Γ.ιοΙ.ι οδδΟιιΙ, ςυιεειιιηηυο ίΙΙί

('.ιυ ΐ:ι Γιιβπηί. Νο ίςίΙιΐΓ ρπΐΊοιο;ιΐιιιΐ8 δίηιρϋείΙεΓ, οιό,

Ιιιιίίιιιι ηθ5ΐΓ:ΐΓΐιιιι αιιίηιαηιιιι ει Γειηβάίυιη ιιοδίΓοηιιη

νιιΐιιοιιπη. Ηοε ειιίηι, Ιιυε ιιιιιχίιηυιτι ρ1ι.ιΐΊΐι.ιειιηι ίο

(ΐΐΓ.ιίιίΙ οι .ιΙιοΙιΊιΗ ιιΙοοιμ ηιιίιιιιιηιπι ιιοδίπιπιιη , ιιι

ιιειριο νο8ΐί($ίοιη ηοψιε είεβίΐ'ίχ :ιΙί(ρκ» ίψρ.ιι-ίΐυη δίΐ :

ίιΙ ΐ|ΐιθ(1 ίη οοΓρηηβ νιιΐιιοιίυιΐδ ιιοη ΟδΙ ροδδίυϋε.

.λ. ιιιι ΙίεοΙ (]ΐιΪ8 ηιίΐϋεδ <':ιΐ;ΐ]ΐΙ;ΐ5ΐη:ιΐ:ι ηεεορΟ :ι ιιιειίί-

ε'ΐδ δΐιροΓροηαΙ, ηεοβδίο ο;( <ϊ<'ηΐπ<:οιη ίη οογρογο ιιιη-

ΒίΓΟ ; ει ιηεί'ίΐιι : εοΓριΐδ ειιίιιι εδί ιριοι! ιιιι:ιΙιιΐ'. Ιΐίο

βιιίειιι (]ΐιϊ3 βηίιηη εδί ιμι:ι• ευι-αίιΐΓ , ιμιιιικίο ηυίδ 1)0-

ιιπιη 8Μ1Π11 νοίυηΐ,ιίειη (Ιεε1;ΐΓ3ΐ, ιιιιιΐΐιιηι ίη πιείίυδ

ιιιιιΙίΙίοηΐΊΓ '.οείρίΐ : βΐ δίε οπιιιία ιιίεεί'α ϋερεΙΙίΐ, υΐ

γοιιΐι» νείιοηιοηδ ριιΐνβι-βιη (ΙεΐιιιΊιαί. Αίφιο Ιιογιιιιι

οιιιη'ιιιιιι εχοιηρίίδ ρΐβιιχ δυηΐ διτίρΐυπι•. Ιΐ» Ραυίιιβ

3ρο8ΐΐ)1ιΐδ Γαοΐιΐδ 081 οχ ροΓδΟφίιιΐΟΓβ, βΐ ςιιί ρπϋδ ίηι-

ρηςηαίι.πΐ ΕοεΙβείβηι, ροδίεα Γιιείυδ βδ1β]ιΐδ ρΓοιίϋΙιιΐδ.

Ι. Βηνί Ιίΐηροη ροΐαΐ άεΐκίοηιηι ταηΪ3$ίο ϊηιρβ-

Ιταή. ΕΙΐαηοεφκΒ τηαριιΐΐαάο. — ΥίϋίδΙί ςιιαιιία γογμιιι

\ίείδ8ίΐιιιΙο? νίιϋδΐϊ ηυ3ηι.Ί ΐΓ3ΐΐδΐηυΐ3ΐίο? δίο εΐ ΙιΙγο,

ΐ|ΐιί ιιιαίΐα Γοοει-31 Ιιοιηίοίϋί», ίη υιιο ΙβιηροΓίδ ριιηοΐο,

ρηορίοΓ ρηυεη ϋΐα νεΓΐ)3 ίΐ3 οηιηί.ι αύΐυίι ρεεεαίη, ο!

;ι•ΐιΙίι•εΐ α Οοιιιίιιο : Ποάίύ ηιεαιιη βΗ$ ίη ραταάϊιο

(ί.Μί. 23. 43 ). δίο ει ρυΐιΐίοαηιΐδ, ςυί ρεΓΟίΐδδΟΓβι ρε-

01118, 61 8ϋ3 ρβ003ΐί1 ΟΟηΓοίδϋδ 0Γ31, (ΙεδΟΟΙΙίΙίΙ ;ιΐ8ίίίϊ-

οΐιΐί ηΐίβίδ, ςιιαηι ΡΙιαΓΪδΚϋδ ( Ιά. 18. 15 ). ΥεΐΊΐιη

οιιιηο« Ιιι αη'ιηκΒ δΐΚΈ Ιιοηηιη βΙΓοοίυπι ϋοοΐ3Γ3ηιηΙ,

οι ρΓΪ0Γ3 οοηΓοδδί ροοοαίβ, Γβιηίδδίοηβπι οΙιΐίιιυβΓΡ. "

νίιΙε.ΊΠΐικ «υΐοηι οι Ιιφβ ηΐϊηϋβιί ιόΙιιιγ, οι ςιιηιιΐηιη

αΐΐϋηϋϊπΐίχ νίιη ροϊδίϋοοΐ Ιαι^β οίεοηιυδγιιβ , ιιι ειιιιι

(ίίϋίεοΓίιηιΐδ ΙυεΓυιη ηαοιΐ ίιιιΐο ηαδείΐυΓ, αΙ.ιεηίΟΓ ε;ιιι»

ΙιιιβίϊΐιιιΐΓ. ΡογΙο ειιϊιη Ιηιιία ε]υδ εδί ροΐεδΐ38, ιιι ηοιι

δοΐαηι ρεοοΛίβ ρυι^βΓΟ, βειΐ οι πιΟΓίεηι ΓιιβίΓβνβΙοηΐ.

Ει (μιοιηοιίο, ο^ο (Ι'ιο.ιιιι. Ει ηιιίί, (ΙίοβΙ η1ίΐ|ΐιίδ, οίεβ-

ηιοδγηηηι Γηεϊβηβ, δΐιρβτίΟΓ ηιοηο Γ^οΙυδ 881 ? δηιιβ οιη-

ηοδ νίϋεηΐϋΓ βυΐ) ιηοπίδ Ιγπιηηίιΐοηι τοηίδδβ. Νο ιηγ-

ΙκϊΓίδ, (ΙίΙοείο, δειΐ ΓθΙ>υδ ίρδίδ άίδοο (]ιιοιικν1ι• οίεοιηο ■■

8)•ικ« νίδ οι ηιοπίδ νίείι ΐ)Γ;ιιιηί(1οηι. Τιιΐιίιΐιη εηα

ιηιιϋιΐΓ , εΐφΐδ ηοηιεη δι (|υίδ ϊιικ τρΓοΐ:ιΐιΐΓ , αΊείΙιΐΓ

Ποιπιβ : Ικεοηικιΐίϋίε (Ιιώιιΐ ορεηιηι, ιιι εοΙΙί^ΟΓεΙ εχ

<•1(Η•|11ϋ5)•|ΚΙ (1ίνίΐΪ38. Εΐ νβδΙίθ1>.1Ι, Ϊΐ1()ϋί1 , νί(1ΐ13δ, 01

ίΐΐίοβ οηιιιοί» δΐιιηρίιΐδ οίδ ρποΐιοΐίΐιΐ. Ραιίυιιι 081 3ΐι-

ΙΟΙΠ ΠΙ ΪΙΐΙίΐΊ1Ι3ΐ3 ίρ83 ΠΚΙΓ0Ι0111Γ. δβΐΙ ΥΪΐΙβ ()Ι10Ι110<Ι()

Ιι.ε ηυχ ηΐ) ΊΙΙα ευπιΙιαιιΙιΐΓ, οι ψι»δ νο8ΐίεΙ).ιΐ, υεηο-

Γΐ03πι ορρΟΓίυηβ ΓειηιιιιεΓ.ΐΓΪηΐ. διβιιίεδ οϊιοα .ηρυ&Ιο-

Ιιιηι , ιιιοιίδΐι-ηΐιβηΐ, ίηςυίΐ , ει νοδίεδ, ει ευιιοί» φι»

Γ,ιείβΙιαΐ, ειιιιι ίιΙΙπιο ίη Ιιιιηιβιιίδ βςοι-εΐ ΟοΓεαδ : οι

βΐυηιηαιη Γεΐ|ΐιίιοΙι.ιιιΐ, ΙαοΓνιιιηδ ρΓοΓυικΙεϋπιιΐ, οι :κΙ

1113311:1111 ηιίδοΓαιίοιιοιη ηροδίυΐυιη ρΓΟΥοεηΙιαιιΐ. Οιιίιΐ

ίίξίΙιΐΓ ΙιβαΙιΐδ Ρείηΐδ ? ϋαι'ώια ροήΐϊι, ίιιηυίί, οτανίι :

Λ οοηνετια$ αά οοτρηι, άίχίΐ : ΤαΜΙια, «κιτ/ί. ΙΙΙα ηκ-

Ιΐιη αρρτιιϊί οαιίο* ινο» , α ν.1 νχάΗ ΡιΙτνηι, τοκάϊΐ.

ϋαΐα αιιίειη ά ηχαηη, εηχϊΐ βαηι ; (ί αοεΐηχύί ιαηαη Η

υι'ίίκίϊ, ϋοηιηκηάαν'ιί ίΐίϊι βαιην'ιναηι (Αεί. 9. 40). Υ'κΙί-

8(ί γίιΊυΐβιη αροδίοϋ, ίηιο ορεηηΐίβ ρΟΓ οιιιιι Ι)οιιιίιιί ?

τίύ'ίδΐί (|ΐΐίΐηΐη Γείιϋιιιΐίο οβηεΟοειιΓιχ ίη νίϋυ.ΐδ, οΐίιιηι

ίη ρηΐδοηΓι? ^ιΓ-ιΙ οιιίηι Ι.ΐιιΐιιιη, ιρι.τχο, ρι-χϋιιίι ΊΙΙ»

νίίίιιίβ, (|ΐι.ιιιΐιιιιι ίΙΙιο ει Γοροιΐ(1εηιηΐ? ΥοδΙεβ ρΓχΙιιιίΐ

ει αΐίπιοιιΐη, βεα* ΊΙΙχ 3(1 νίΐιηιι Ιιιιιιο ι οιΐιηιτιιιιΐ ; ε(

ιηυιίοιιι βΐιεη Γιιςαηιιιΐ : ίιηο ηοιι ίΠ.ο, 80(1 εΐοηιειίδ

1)οηΓιιιιΐ8 ηοδΙΟΓ ρηιρΙβΓ ('ΐιιαιιι ηιι.ιιιι ίΙΙίδ ίιιιρειιιίεηιΐ.

Υίϋίδΐίδ ρΐκιπιιικ ί ροίειιΐίαηι, α'ίΐεοΐίδδίηιί ? ΙΙοο οιιι-

ιιοδ ηοΐιίδϊρδίδ ρ;ιιοηιιΐ8 : ηοςυο ειιίηι ευιηρ(υο8υιιι

081, ηιΐ3ΐηνίδ ΐ:ιηΐ:ι.• δίΐ νίηιιΐίδ, δοϋ ει νίΐί οιιιιΙιιγ, ιιεο

ηιυΐΐο δΐιιηρίυ ίιΐιΐί^ε!. Μιιμιιίίικίο ειιίηι οίοοιιιοίνιι.ι-

ηοιι ίη ιηιιΐΐίΐιιιΐίηε ρεειιιιίηηιιιι νοΙ οριιηι ίιι» 081, 80(1

οχ βΙ.ιοτίΟΙο ιΐαηΐίαιη ]ϋϋίε;ιΙιΐΓ (ΜαίιΙι. 10. 42). Ρηι-

ρΐεΓ Ιιοε ει ιριί ροΐιιιη βηιιχ Γιί^ίϋχ άεϋίΐ, βοεορίυβ

081, ηεειιοη ε:ι (|υχ οΊιο ιηίηιιΐ» ίη οοιίιοιιιιιη ιηίδίι

(ί.Λ. 21.2), ιιι (Ιίδο.ιιιιιΐδ, ιιοί(|ΐιε γοοΙλπι ηιειιίειυ

ΓΟψιίπ «Ι) ιιιιίνεΐ'δοι-υιιι ϋοηιϊηο. Είοπ ροΐεδί ιιι ηιιί

ριπυιιι Ιυΐιοι, ιιι:ΐ£ΐι;ιιιι ρΓχ 80 Γογ.ιΙ ΙίϋΟΓ.ιΙίΙαΙοηι, δι

ηι:ιςιΐ3 γαΙοί :ι1.ιοΐ'Ίΐιιΐο : εΐ ηιιί πιιιΐΐ.ι ροδδίιΐοΐ , ιιιϊιιογ

γίϋειιΐιΐΓ ϋδ ηιιί ρβΓυπι ΙιαΙιβιιΐ, ρΓορΙοΓ δοπΙίΟί ΐπίιΐιί

Ιειΐ3είΐ:ιΐειιι. ΕΓΓιιηιΙβιηιΐδ ίβίΐιΐΓ , ςιιχβο, ίαουΐΐα-

Ιεδ ηο8ΐι.ΐ8 ίιι εςοιιοδ ηιεηΐβ ΙίΙιεηιΜ, οχ ίίδ ςυχ ιιο-

Ιιίδ Ι)οιιιϊιιιΐ8 ιΐοίΐίι : ει ςυχ ηΐι εο (Ι.ιΐη ειιηΙ, ίρδί ίΐβ»

πιιιι (Ιοηιιΐδ, ιιι δίο ϊίοπιιιι ηοβΐΓ3 ουηι Ιυοιο Πηηι.

Τ:ιιιΐ.ι οιιίηι ο]ιΐ8 081 1ί1κ:ι•:ιΙίΙ.ΐ8 , ιιι ΙίοεΙ βεοίρίβι

(Ιο ϋδ ηυχ ίρδο ιίειίίΐ, ιιοη ριιίοι (,ιηιεη ριορπ:ι δο

βεείροΓΟ, δοιΐ ιιι:ιμη:ι ηιΐΗΐίΓιεειιΐί3 ηοΐιίδ οα ιτ(1ιΙϊΐιι-

Γΐιηι δο ροΙΙίεοΐυΓ ; Ι.ιηΙυηι δι ιιοδ <]υχ ηοδΐι-3 δΐιιιΐ

ΓαεεΓβ νοίίηιιΐδ , ει Βίε ρηιιρεηυιΐδ ιτοςειιιιΐδ, ςιιβδί

(ΙοροηοιιΙΟδ οα ίη ιηηηιΐδ Μοιιιίιιί : δείειιίεδ ο,ιι.ι.•-

οιΐίΐκ|ΐιο 3εεοροΓίΐ 1113)1118 ίΙΙιι, ει ηοιι βοΐιιηι Γεϋ-

(ϋΐιΐΓ.Ίΐιι, 80(1 ηιοΙίίρΓιοαί.ι ηοΐιίδ Ίΐβπιιη Ι.ιι-ςΊΐιιηιιι,

8)13! Ιίϋ .τβΙίΟΙίδ (,ΊοΐΊΛΐη (ΙεεΙ.ιπιιιίοιη. ΕΙ ουκί α-

80ΙΌ, ο.ι ΓΟΐΙάοΓΟ ηιυΐιίρΐίοηΐ;) ? Μιιιιιυ ΊΙΙα ιιοη ολ 8θ
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και ποιείν τάς έντολάς αύτοΰ. Ό γάρ αγαπών αύτδν

χαθ' 8ν δει τρόπον αγαπάν, δηλονότι κα\ τάς αυτού

επείγεται έντολάς ποιείν. "Οταν γαρ τις περί τίνα

γνησίως διάκειται, πάντα πράττειν σπουδάζει, α τδν

άγαπώμενον έφέλκεσθαι δύναται εις τδν περ\ αύτδν

πόθον. Κα\ ημείς τοίνυν, έάν άγαπήσωμεν γνησίως

τδν Δεσπότην, κα\ τάς έντολάς αύτοΰ πληρώσαι δυ-

νησδμεθα, κα\ μηδέν πράττειν εκείνων τών παροξύ-

ναι δυναμένων τδν άγαπώμενον. Τούτο ή βασιλεία

τών ουρανών, τοϋτο ή άπόλαυσις τών αγαθών, τούτο

τ* μυρία αγαθά, τδ καταξιωθήναι γνησίως κα\ χαθ'

2ν χρή δη τρόπον αγαπάν • άγαπήσομεν δέ αύτδν γνη

σίως, έάν διά την περ\ αύτδν άγάπην, κα\ περ\ τους

δμοδούλους πολλήν έπιδειξώμεθα τήν άγάπην. "Ε*•

ναύταις γάρ, φησ\, ταΐς δυα\ν έντοΛα'ς δΛος ό

τόμος χαϊ οΐ χροφήται κρέμονται, έν τω άγαπήσαι

Κύριον τδν Ηεόν σου έξ όλης της καρδίας σου , κα\ έξ

δλης της Ισχύος σου , και έξ όλης τής διανοίας σου,

κα\ τδν πλησίον σου ώς σεαυτόν. Τοΰτο τών αρετών

τδ κεφάλαιον, τούτο πασών τών τοΰ θεού εντολών ό

θεμέλιος. Τή γάρ αγάπη τη1 περ\ τδνθεδν συνεισέρ-

χεται καΐ ή περί τδν πλησίον αγάπη. Ό γάρ αγαπών

τδν θεδν ού περιόψεται τδν άδελφδν, ουδέ τά χρή

ματα τού οίκείου μέλους προτιμήσει, άλλα πολλήν

περ\ αύτδν έπιδείξεται τήν φιλοτιμίαν, μεμνημένος

τοΰ είρηχότος, δτι Ό χοιήσας ένΐ τούτων τών

άδεΛρών μου τών έΛαχίστων, έμοί έχοίησε. Κα\

έ-ννοών, ότιδιά τήςείς τδ•/ όμόδουλον θεραπείας αύϊός

έ^τιν ό τά γινόμενα οίκειούμενος δ τών απάντων Δε

σπότης, μετά πολλής της προθυμίας άπαντα έργάσε-

ται, κα\ πολλήν τήν δαψίλειαν περ\ τήν έλεημοσύνην

έπιδείξεται , οΰ πρδς τήν εϋτέλειαν ορών τού φαινο-

μένου, άλλα πρδς τδ μέγεθος τού οίκειούσθαι έπαγ-

γειλαμένου τά εις τους πίνητας γινόμενα. Μή δή πα-

ρατρέχωμεν απλώς, παρακαλώ, τδ κέρδος τών ημε

τέρων ψυχών, τδ φάρμαχον τών ημετέρων τραυμάτων.

Τοΰτο γάρ, τοϋτο μάλιστα τδ φάρμαχον τοσαύτην

ήμίν παρέξει τήν θεραπείαν, και ούτως αφανίσει τά

Ιλκη τών ημετέρων ψυχών , ώς μηδέ Γχνος μηδέ

οΰλήνχαταλειφθήναι ■ δπερ έπ\ τών σωματικών τραυ

μάτων ούχοΤόν τε γενέσθαι. Καν γάρ μυριάκις τις τά

φάρμακα τψ οίκείψ τραύματι έπιθή τά παρά τών

Ιατρών κατασκευαζόμενα, ανάγκη τήν ούλήν έν τψ

σώματι έναπομένειν • χα\ είχότως ■ σώμα γάρ έστι τδ

Οεραπευόμενον. Ενταύθα δέ επειδή ψυχή έστιν ή Οε-

ραπευομένη, έπειδάν τήν οίχείαν εΰγνωμοσύνην έπι-

δείςηται, πολλήν δέχεται τήν έπι τδ βέλτιον μεταβο-

λήν, και ούτως Λπο^τΛ φυγαδεύεται τά "έλκη. ώς άν

κονιορτδ;, άνεμου σφοδρού διεγερθέντος. Και τούτων

απάντων τών υποδειγμάτων υπερπλήρεις ήμίν αϊ

Γραφαί. Ούτως δ μακάριος Παύλος απόστολος γέγονεν

άπδ διώκτου, κα\ 4 πρότερον πορθών τήν Έκχλησΐαν,

ύστερον αύτδς αυτής γέγονε νυμφαγωγός.

δ'. Είδες άχραν τήν μεταβολήν ; είδες άφατον τήν

μ:τάατασιν ; Ούτω κα\ δ ληστής μυρίους έργασάμενος

φόνους, έν μια καιρού ^οπή διά τών ολίγων εκείνων

βημάτων ούτω; άπαντα άπενίψατο τά αμαρτήματα,

ώς άκούσαι παρά τού Δεσπότου, δτι Σήμερον μετ'

έμοΰ Ισχι έντώχαραδείσψ. [53ϋ] Οϋτω χα'ι δ τελώ

νης, στήθος πλήξας, και τά οικεία αμαρτήματα δμο-

λογήσας, κατήλθε δεδικαιωμένος υπέρ τδνΦαρισαϊον.

Άλλα τούτων μέν Ικαστος ψυχής εΰγνωμοσύνην έπι-

δειξάμινος, καΐ τά πράτιρα δμολογήσας πταίσματα.

οϋτω της συγχωρήσεως άπήλαυσεν. "Ιδωμεν δέ ταύτης

της εντολής τήν ίσχϋν, κα\ δσην περιουσίας δύναμ•.ν

κέκτηται ή ίαψιλής ελεημοσύνη, ίνα μαθόντε; τδ έξ

αυτής ήμίν έγγινόμενον κέρδος , προθύμως αυτήν

μετέλθωμεν. Τάχα γάρ τοσαύτη αυτής ή περιουσία,

ώς μή μόνον αμαρτήματα έκκαθαίρειν, άλλα κα\ αύ

τδν τδν θάνατον φυγαδεύειν. ΚαΙ λέγω τδν τρόπον.

Κα\ τις, φησ\ν, έλεημοσύνην έπιδειξάμενος, τοΰ θα

νάτου χρείττων γέγονε ; Κα\ μήν απαντάς δρώμεν

ΰπδ τήν τυραννίδα τού θανάτου γινόμενους. Μήθορυ-

6ηθής, αγαπητέ, άλλα μάθε δι' αυτών τών πραγμά

των, όπως ή της ελεημοσύνης δύναμις ένίχησε κα\

τούτου τήν τυραννίδα. Ταβιθά τις έγένετο γυνή, ήτις

διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς • αύτη έργον έποιεΐτο

χαθ' έκάστην ήμέραν τήν άπδ τής ελεημοσύνης εύπο-

ρίαν συλλέγε ιν εαυτή • κα\ ένεδίδυσκε, φησ\, τάς χή

ρας, χα\ τήνάλλην άπασαν εΰπορίαναύταϊς παρείχεν.

Έγένετο δέ άσθενήσασαν αυτήν άποθανείν. Άλλα

βλέπε μοι ενταύθα, αγαπητέ, πώς αϊ τής θεραπείας

άπολαύουσαι, ν.-Α τά σώματα σχεπόμεναι άπ' αυτής,

έν καιρψ τήν εύεργέτιν άμειβόμεναι, π:ριεστώσαι τδν

άπόστολον, έπεδείκνυον, φησι, τά ιμάτια, και όσα

έποίει μετ' αυτών ούσα ή Δορχάς , κα\ τήν ϊροφδν

έπεζήτουν, κα\ δάκρυα ίσως -ροσέχεον, και εις πολύν

οίκτον τδν Άπόστολον έ^είλκοντο. Τί ουν ό μακάριος

Πέτρος ; Τά γύνατα Οε)ς, φησί, χροσηύξατο, χαϊ

έχιστρέψας χρύς τ6 σώμα , είχε • ΤαίιΟίι , άνά-

στηβι. Ή δέ ήνοιξε τους όν0α.1μούς αυτής, χαϊ

Ιίονσα τύν ίΐέτρον , άνεχάΰισε. Χους δέ αυτή

χεΤρα,άνέστησεν αϋτην, χαΙφωνι]σας τους άγιους-

χαϊ τάς γ.ήρας, χαρέστησεν αύτ\\ν ζώσαν. Είδες

δύναμιν τού αποστόλου, μάλλον δέ τοΰ ενεργούντος

έναΰτφ Δεσπότου; είδες όση τής είςτάς χήρας εύ-

ποιίας άμοι€ή κα'ι έν τψ παρόντι καιρώ γέγονε ; Τί

γάρ τοσούτον, είπε μοι, παρέσχεν αύτη ταϊς χήραις,

όσον αύται αυτήν ήμείψαντο; Ιμάτια παρέσχε κα\

τροφάς αύταϊς, άλλ' αίται πρδς ζωήν αυτήν έπανήγα-

γον, χλ\ τδν θάνατον έξ αυτής δρα πετεΰσαι έ-οίησαν •

μάλλον δέ ούχ αύται, άλλα δια τήν εις ταύτας θερα

πείαν δ φιλάνθρωπος ημών Δεσπότης. Είδετε φαρμά

κου δύναμιν, αγαπητοί ; Τούτο πάντες έαυτοΐς κατα-

σκευάσωμεν ■ ουδέ γάρ πολυτελές έστι, καίτοι γε

τοσαύτην έχον τήν δύναμιν, άλλα κα\ σφόδρα εύωνον,

κα\ ούτε δαπάνης δείται πολλής. Τδ γάρ τής ελεημο

σύνης μέγεθος ούχ έν τψ πλήθει τών χρημάτων κρί

νεται, άλλ' έν τή προθυμία τώ/ διδόντων. Διά τοΰτο

και ό ποτήριον ψυχρού δοΰς αποδεκτός γέγονε, κα\ ή

τά δύο λεπτά χαταβαλούσα, ίνα μάθωμεν ότι παντα

χού γνώμην όρθήν επιζητεί δ τών απάντων Δεσπό

της. Έστι πολλάκις κα\ ολίγα έχοντα πολλήν τήν

δαψίλειαν τής ελεημοσύνης έπιδείξασθαι, όταν ή ή

προθυμία έρίωμένη ■ καΙ πάλιν τδ εναντίον, έστι

κα\ πολλά χεκτημένον έλάττονα δφθήναι τών ολίγα

εχόντων διά τήν τής Ιδίας γνώμης μικρολογίαν. [537]

Έχχέωμεν ούν, παρακαλώ, τάδντα ε!ς τους έν χρεία

δντας μετά δαψιλοΰς γνώμης , έξ ων ό Δεσπότης

ήμίν κεχάρισται , κα\ αυτά τά παρ' αύτοΰ ήμίν δο

θέντα αύτώ πάλιν ημείς δώμεν, ίνα ούτω πάλιν μετά

πολλής προσθήκης ημέτερα γένηται. Τοσαύτη γάρ

αύτοΰ ή φιλοτιμία , ότι κα\ άφ' ών έδωκε λτμβάνων,

ούχ ηγείται τά Ιδια λαμβάνειν , άλλα μετά πολλής

ήμίν αυτά τής φιλοτιμίας άποδιδόναι ύπισχνείται •

μόνον έάν ήμεί; τά παρ' εαυτών έπιδείξασθαι βουλή-

θώμεν, χα\ χαθάπερ τή τοΰ θεού χειρί ταύτα παρα-

χατατιθέμενοι , ούτως αυτά τοις πένησι χορηγώμεν ,

είδότες ότι άπερ άν ή χε\ρ εκείνη δέξηται, ούκ εκείνα

ιχόνον άποδίδωσιν, άλλα κα\ πολυπλασίονα τά δοθέντα

οΰτος ήμίν αυτά πάλιν χαρίζεται , τήν οίκείαν φιλο

τιμίαν διά πάντων έπιδεικνύμενος. ΚαΙ τί λέγω , οτι

αυτά πάλιν πολνπλασιάζίΐ; Ή -/(\ο εκείνη δίϊωί.ν
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ούκ αυτά μόνον, άλλα μετά τούτων χα\ τήν βατιλείαν

τών ουρανών δωρεϊται, καϊ ανακηρύττει κα\ στέφανοι,

και τα μυρία αγαθά χαρίζεται, έάν έκ των παρ'

αύτοΰ δοΟέντοιν μικρόν τι είιενεγκεϊν βουληθώμεν.

Μή γαρ βαρύ τι κα\ επαχθές παρ' ημών αιτεί»; Τά

περιττά της χρείας βούλεται αναγκαία ημάς ποιήσα-

σθαι, και ά^ερ εική και μάτην έν τοις ταμιείοις εν

απόκειται, ταύτα, βούλεται ύφ' ημών αυτών καλώς

διανεμηθήναι, ίνα άφορμήν λαβών εντεύθεν, λαμπρώς

ημάς στεφάνωση. Σπεύδει γαρ κα\ επείγεται , *α\

πάντα ποιεί καϊ πραγματεύεται, ώιτε άξιώσαι ημάς

ων χαΧ έπηγγείλατο.

ε*. Μή τοίνυν εαυτούς άποστερήσωμεν, παρακαλώ,

ιών τοσούτων αγαθών. Ει γάρ οί περ\ τήν γήν πο-

νούμενοι καϊ ταλαιπωρούντες, τάς εαυτών άποθήκας

νενοΰντες, εις τήν γήν καταίάλλουσι τά σπέρματα,

χα\ τά πάλαι συνηγμίνα σκορπίζουσι, κα\ μεθ' ηδο

νής τούτο ποιοϋσι , τή έλπίδι τοϋ πλείονος εαυτούς

παραμυΟούμενοι, κα\ ταύτα ε'ιδότες ώς κα\ αέρων

άνωμαλίαι "πολλάκις, καΐ γής άκαρπία, κα\ έτεραι

πολλα\ περιστάσεις, ή άκρίδων στρατόπεδον, ή

έρυσίβης ή έφοδος τής προσδοκίας διαμαρτεϊν έποίησε,

και όμως ταϊς χρησταίς έλπίσιν εαυτούς τρέφοντες ,

τά έν τοις ταμιείοις συνηγμένα τή γή παρακατατί-

ίενται • πολλώ μάλλον ημάς τά απλώς άποκείμενα

σκορπίζειν εις τήν τών πενήτων διατροφήν προσήκεν,

ένθα ούκ Ινι ποτέ διαμαρτείν τοϋ τέλους, ουδέ δείσαι

τήν άποτυχίαν τήν έπ'ι τής γής γινομένην. Έσκόρ-

πισε γάρ, φησ'ιν, έδωκε το7ς πένησιν. Άλλ' άκουε

καΙ τών έξης ■ Ή δικαιοσύνη αύτοϋ μέ>•ει εις τ-'.ν

αίώτα τοϋ αΙώνος. "Ω θαυμάσιου σκορπισμού! Έν

βοαχεϊ τψ χρδνψ τήν διανομήν έποιήσατο, κα'. έν

δ.ηνεκεΐ τψ αίώνι ή δικαιοσύνη αυτού διαμένει. Τί

τούτου μακαριστότερον γένοιτ* &ν ποτέ ; Διά τοΰτο,

παρακαλώ , τήν διά τής ελεημοσύνης δικαιοσύνην

έαυτοίς έπισπασώμεθα, ϊν' ή κα'. περ\ ημών τούτο

λέγεαθαιάξιον,δτι Έσκόρπισαν, έδωκαν τοις πένησιν,

* δικαιοσύνη αυτών μένει εις τδν αιώνα τοΰ αιώνος.

Επειδή γάρ είπεν, Έσκόρζισεν, έδωχεν, ίνα μή

νομίση; ότι τά σκορπισθέντα άπώϊετο , ίιά τούτο

τιχέω'; έπήγαγεν, Ή δικαιοσύνη αύτοΰ μένει είς

τύν αΙώνα τοϋ αΙώνος. Εκείνων, φησι, τών σκορ-

«ισθέντων ή διχαιοσύνη άνάλωτος μέντ^, [558] παντί

τώ αίώνι παρεκτεινομένη και μηδέποτε πέρας λαμβά-

Λ«)σα. Κα\ μετά τής ελεημοσύνης κα\ τής άλλης

αρετής πολλήν τήν έπιμέλειαν ποιησώμεθα , καϊ τά

πάθη τής ιο.ρνΜ καταατέλλωμεν, καΐ έξορίσωμεν έκ

τής εαυτών ψυχής πάσαν έπιθυμίαν άτοπον , πάντα

πονηρδν λογισμδν, δργήν, θυμον, βασκανίαν, καΥ τήν

εύμορφίαν τής ψυχής διά πάντων καλλωπίζωμεν, ίνα

φαιδρών αυτής και λαμ-ρδν τδ κάλλος κατασκευά-

σαντες έ-ισ-ασώμεΟα έαυτοϊς τδν τών ουρανών Δε-

σπότην, και μονήν παρ' ήμϊν καταξιώσΤ) ποιήσαι.

Ένθα γάρ άν ίδη, ψυχής εύμορφίαν, ευθέως έκεϊ

έφίπταται- Αϋτδς γάρ είρηκεν, ότι Έχϊ τίνα έχιβΛέ-

ι;•ω, ΛΛΧ η έχϊ τύν χράον , καΐ ήσύχιον, κα\ τα~

πεινύν, καΐ τρέ{ΐοντά μου τους Λόγους ; Είδες

πώς ήμά; έδίδαξεν άπαντα τά πνευματικά χρώματα

τά δυνάμενα τής ψυχής τήν εύμορφίαν φαιδράν άπερ-

γάσασθαι « ; 'ΕλΙ τύν χράον , φησ\ , καΐ ήσνχιον,

χαϊ ταΛεινόν. Είτα τδ πάντων κατασκευαστικδν

έπήγαγε, Καϊ τρέμοντα μου τους Λύγους. Τί έστι

■Λ. Καϊ τρέμοντα μου τους Λόγους ; Τήν ύπακοήν

• Οιιίιιςυβ Π188 παρ* ημών επιζητεί.

>> ΧϊνίΙ. βίΟοίεΙ. μένει.

0 Άπεργάσασβαι. ^ιιοβ Ιη ειΐίΐϊί ρβϋΐΐιαηο. νοοβηι 8Ρςιιο-

ΙιηιιΙιΙΓ (χαΐ τω χάλλει σφοδρώ; έξοκηράπτεσβοι), Λ Γ.βρΙβΠΙ

πιμ. ηΙ>8ΐιπΙ, 'βάνο άσύστατα, «Ι ιιιϊιίιιιι που ίίΙ 51 Η δίνί-

Ίίιιηι ιοί'ηΓίηΙίηηοΐίβ μ 23.

τών τοΰ θεού προσταγμάτων δι' αυτών τών ϊργ»υν

πληρούντα , καθάπτρ κα\ άλλαχοϋ φησι • Μακάριος

δς καταπτήσσει χάντα δι εΰΛάβειαν. \Λ γάρ

ήμεϊς, έπειδάν Γδωμεν οίκέτην ήμέτίρον μετ' επι

μελείας πολλής τά έπιτάγματα πληρούντα τά ημέ

τερα, καΐ πολλού τού φόβου και τού τρόμου, πλείονα

τήν παρ' εαυτών εύνοιαν χα\ Τϋμπάθειαν είς αύτ&ν

έπίδεικνύμεθα • πολλψ μάλλον άν δ άγαθδς Δεσπότης

είς ήμας τοΰτο έπιδείξηται. Διά τοΰτο τοίνυν Ιλεγεν

'£λ' εκείνον έπιβΛέψω τύν πράον , καϊ ήσύχιοτ,

κιιϊ τρέμοντα μου τους Λόγους. Τρέμωμεν τοίνυν,

παρακαλώ , κα\ μετά πολλού φόβου πληρώμεν αύτοΰ

τους λόγους ■ αύτοΰ γάρ είσι λόγοι τά παρ* αύτοΰ

ήμϊν δοθέντα προστάγματα " κα\ μαθόντες τίσιν

αρέσκεται, κα'ι τίνα προσίεται, εκείνα μετίωμεν ,

και τοιούτοι γενέσθαι σπουδάζωμεν, ήσυχίαν, πραό

τητα, ταπείνωσιν πολλήν έπιδεικνύμενοι, κα\ πάντα

τά παρ' αυτού έπιτάγματα μετ' ευλάβειας πολλής

μετερχόμενοι κα'ι φόβου πολλού, Ενα τήν διάθεσιν' τής

γνώμης τής ημετέρας άποδεξάμενος 4 τών απάντων

Δεσπότης, κα'ι αρκεσθείς* ημών τή υπακοή, έπιβλέψαι

έφ' ημάς καταξίωση. Έάν γάρ τούτο ποιήσαι καταδέ-

ξηται, έν πάστ) ασφάλεια ημάς καταστήσει- Έ.τι6Λέψω

γάρ, φησ\ν, άντ\ τού, προνοίας αξιώσω, χείρα όρέξω,

έν άπασιν άντιλήψομαι, τάς παρ' έμαυτού φιλοτιμίας

μετά δαψιλείας παρέξω. Ταύτα ούν άπαντα μετίω

μεν, παρακαλώ, ίνα επίβλεψη κα\ έφ' ήμϊς δ Δε-

σπότης,-καΥδυνηθείημενκαΥ τδν παρόντα βίονάλύπιυς

διανύσαι, καϊ τών μελλόντων αγαθών έπιτυχεϊν , χά-

ριτι κα\ φιλανθρωπία τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ

Χριστού, μεθ' ου τψ ΠατρΙ άμα τώ άγίω Πνεύματι

δόξα, κράτος, τιμή, νϋν καϊ άε'ι, κα\ εις τους αΙώνας

τών αιώνων. Αμήν.

[559] ΟΜΙΛΙΑ ΝίΤ'.

Είπε δέ Ίακωΰ αρύς Κάδαν • Άπόδος μοι την

γυναικά μου • χεχΛήρωνται γαρ αϊ ημέραι ,

ίχως εΐσέΛΟω χρύς αυτήν.

α'. Άπδ τής αγάπης τοΰ Ιακώβ, ήν περ\ τήν 'Ρα-

χήλ έπεδείξατο, είς τήν Παύλου άγάπην μεταστάντες

χθες, κα\ τδ μέγεθος τοΰ περί τδν Χριστδν πόθου

αύτοΰ καταμαθόντες, καθάπερ ύπδ £ύμης τινδς σφο

δρότερος έξελκυσθέντες, ούκ έτι ίσχύσαμεν έπ\ τήν

άκολουθίαν έπανελθεϊν τού λόγου. Διόπερ, είδοκεί,

σήμερον τοις έξης έπεξελθόντες, τά λειφθέντα άνα-

πληρώσωμεν, Ενα καϊ έκ τών σήμερον λεγομένων

αρκούσαν ώφέλειαν χαρπωσάμενοι, ούτως οΓκαδε έπ-

ανέλθωμεν. Επειδή γάρ έπληρώθη δ τών επτά ετών

άριθμδς, Καϊ ήσαν, φησ'ιν, ενώπιον Ιακώβ ώς ημέραι

όΛΙγαι ό τοσούτος χρόνος διά τύ άγαπφν αύτον

αύτην, είχε τψ Λαβαν • Άχόδος μοι την γυναίκα

μου • ΧεχΛήρωνται γάρ αϊ ήμέρνι μου, Βχως εΐσ

έΛΟω Χρύς αυτήν. Συνήγαγε δέ Λαβαν χάνταςτούς

άνδρας τοΰ τόχου, καϊ έχοίησε τύν γάμον. ΚαΙ

έγένετο έσχέρα, χα\ Λαβών Λαβαν Λείαν την

θυγατέρα αύτοϋ , είσήγαγεν αύτην χρύς Ιακώβ.

Είδες τδ παλαιδν μεθ' δσης σεμνότητος τους γάμους

έπετέλουν ; Άκούσατε,οί περ\ τάς σατανικάς πομπάς

έπτοημένοι, χαΐ έξ αυτών τών προοιμίων τά σεμνά

τοΰ γάμου καταισχύνοντες. Μή που αυλοί ; μή που

κύμβαλα ; μή που χορεϊαι σατανικαί ; Τίνος γάρ

ένεκεν, είπε μοι, τοσαύτην λύμην ευθέως έπεισάγεις

είς τήν οίκίαν , κα\ τους άπδ τής σκηνής κα\ τής

ορχήστρας καλείς, Ενα μετά τής άκαιρου δαπάνης χαΐ

ττ<ν τής κόρης λυμήνη σωφροσύνην, κα\ τδν νέον

άναισχυντότερον έργάση; Άγαπητδν γάρ, κα'ι άνευ

τούτων τών ύπεκκαυμάτων , έκείνην τήν ήλικίαν

δυνηθήναι πράως ένεγκεϊν τδν χειμώνα τών παθών ■

δταν δέ και τοσαϋτα ή τά οιά τής δψεως κα'ι διά τής

Αδϊνίΐ. 01 Μι Γβΐ. άρ«οΟεί;, ΐϋΐιΐιί ιιι^. ζοΊ άρ-(;0:ίς-
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Ιιιιη ΓβιΜίΙ, 5βι1 ΰΐιιη ίΙΙίϋ Γβςηυιιι οχΊοΓαιη ϋοηηΐ, 61

οοΐοΐιπιΐ, ;ιΐ(|ΐιο ςοΓοηηΐ, ίιιηιιηιοηφιο 1>οη:ι ΙηφΙαΓ,

ηιοϋο οχ ϋ3 ι|μ;ι: 31) ϊρ50 ιΙ:ιΙ;ΐ £ΐιηΙ ρηΓνιιιη φιίιΐιΐιιιΐ)

ίηΓοΓΓβ νοΙιΚΊΊΐηιΐΒ. Νυι» βίανο αΐίφΐίίΐ 61 οιιοιοδίιιη

α ιιοοίϊ Γοα,υίπΙ ? Εη (|υχ :ιΙιιιιι<1:ιιιΙ εΐ βυρβΓνβεηηβί

μιιιι ηοοί*, ηοοο55;ιπ;ι ηοίηβ Γλοογθ νυΐΐ : οι φι* Γπι-

βίΓϊ εΐ ϊιι νιιηιιιη Ίη ρπηιιρίιιηπίί ΓβροδΗπ δΐιηΐ, οα νιιΐΐ

η ηοΐ/ΐϋ Ι>οιιβ ϋϊδίΓ'ιΙιιιί, ηί οοθ35ίοιιο ηοεερΟ Ιιϊηο, ηοδ

βρίοιιϋκΐε εοΓΟίιβΙ. ΡοΐίηηΙ βιιϊιη οι υι^βΐ, ηΐφίο οιη-

η ία ΓαοιΙ 01 ηιυϋΙιΐΓ, ιιΐ ύί§ηο8 ιιοβ ιχ'ϋώιΐ ϋ$ ςυχ ΐΙΙο

ρΐΌΟΐΐϋϊΙ.

5. ΕΙι-αιιοη/ηα οοηιηχεηάαίιιτ. — Νβ 'ΐβΐΙοΓ, φκεδο ,

ηυδίρεοδ ρηνειιιυ.5 Ιαιιΐίδ Ιιοηϊκ. Νιιηι βί ΙαΙιοηοδί

ομππ.Ι.Γ ροηιιπι Μΐιιιη ονηοιιβηΐ, οι δειηίιια Ιειτχ οοη-

οκϋιιιιΐ, οι οϋπι εοΙΙεείβ άΊδρει-ςοιιΐ, ίώμιο ουηι νο-

|ιΐ|ΐΐ:ιΐι• Γ:ιοϊιιιιΙ, κρβ ιιι^ογα ΐ'οοίμίοιιϋί 86 &(ΐΙ;ιιιΐ05 : οι

ο,οαιηνίδ δπ ηί δίτρεηεί'ίδ ίηίοπΊρβΓΪοιη, ιιοιιιιιιιιιφιιιιιι

61 16ΓΠ1 δίοπίίιηίοηι αΐΐβο,ιιε ηηιΐια βεε'ιϋεηΓιη, ιιι Ιο-

ΐΊΐΝΐίίπιιιι εχοΓοίΙοηι ' , 61 ηιοίξιηίδ ίηειίΓδυηι, βχ-φβ-

οΐ.ιιϊοηοιη $υπιη ΓυΓοΙΙϊδβο ; ηκαιηοη Ιιυηϊ 8ρβ ββδβ

ηΐεηΐεε, εα «μιου ίη ρΐΌΐηρΐα3ηίδ εοΙΙεει.1 δΐιηΐ , ι«•π•:ο

ουικΊτιΙυιιΐ : ηπιΐΐιι ιιηιςίβ ιιοδφι.τ η1)5φΐο ιΐϊΐι γοοοπ-

ϋϊ!;ι μιιιι, «ΠβρεΓςβΓΟ ίη ριιιιρεηιιιι υ8ΐι$ ε( οιΐυοηΐίο-

ιιοηι οοηνβιιίΐ, ιιΐιί ιιοηιφιαιιι βρβδ οίικίϊιυι, ηοιμιβ Ιί-

ιιΐ(!ΐ(1:ι :ιΙίι|ΐι:ι Ιοιτ.τ δίβηΐίΐαδ. ϋίείΐ βιιίηι : ΩηρΐηίΙ ,

ιΙιίΙΊι ραιιρεηΰαι δι-ιΙ ηυΟί εώπι φιχ δοφιιιηΐιιι- : /κ•

ιΐϊΐϊα <7"( ηιαηεΐ ίη «γγ«/η»ι κναιίϊ ( ΡιαΙ. 1 1 1 . 9 ). Ο

πιίΓηΙιίΙοιη δοιηοιιΐοηι ! Βγουϊ ΐειηροΓΟ ϋΊδΙπΙηιίΐ, βΐ ίη

|ΐοι•ρ<Ίιι:ι ν.ι•(ίι!;\ ]υδΐίΐΪ3 θ]ιΐ8 ρβπικιιιεί. Οιιίϋ Ιιοε 1)63-

Ιίιΐϋ ιιιιιφαιιι ΓικτϊΙ ? Ιώίιτυ ογο, ιιΐ ]ιΐ8ΐϊΐί:ιη) ηυχβχ

€ΐοειηοϋ)Ίΐη ο»1 ιιοοίδ ;ιο<|ΐιίι υιιιιΐί, ιιι εΐ «1«• ηοϋίδ «1 ϊ —

ε.ιΐιΐΓ: ϋίίριτίίτιιιιΐ, οΌιίοπιηΙ ρηηροπίιηδ , ριδίίιίϊ

(Ί)πιιη ιιιαηεΐ ίη *:ι οιιΐιιιη δχεαΙί. Ρθ5ΐφΐ3πι οιιίιη ϋί-

χίΐ, ΙΗιρι-ηϊι, ιΐϊΐΐίι, ηβ ριιίεδ οΊδρει•53 ρβΓΪίδκε, κΙ«ο

'Ι.ιΐίιιι >ιι1)(|ίιϋΐ : 1ν»άύα ήιιι ηιαηιΗίιι Μ•αιΙιωι ι,ι-ηιΐϊ.

ΙΙΙΪ5, ίιιιριιΐ, (Ιί»ρι:ι•!ιϊϋ, ]ιιλΓιΙϊ:ι ιιι.ιιιγαι ίιιοχριιμικιΐιίΐίί,

61 Ίη οηιιιβ ϋ:Γ(ΐι1ιιηι 86 ΓΧίεικΙϋΙ ιιιιΐΜ(|ΐι»ηι (ίιιεηι

1ι:ιΙ)ίΐιΐΓ3. Αΐιριι: (-ιιιη (Ί••ι•ιιιθ8)•η;ι 61Ϊ3ΠΙ »Ιϊ:>8 νίιΐιιΐι-β

«ΙίΙί^ειιίεΓ 6ΙΙΓΟΙΙΗΙ8, ει ηΙΓεείϊυηεβ «.μγιιϊ^ Γορηιιιαηιυβ,

εΐ εΐίιιιίηβιηιιβ εχ :ιιιίιιι;ι οιιιηεηι ιΙΙκ ιΙ:ιιιι ευιιειιρϊ-

κεειιΐί.ιηι, οιηηοιιι ιιι;ιΙ:ιιιι εοςίΐαΐΊοηεπΊ, ϊηιιη, ίικίί^ηϊ-

Ιίοηεηι, ίιινϊιΐίαηι ; εΐ ΟΓηειιιαβ οιιιηίΙυ8 ιιιοϋί» ;ιηίιη.ε

ριιίεΐιηίικϋιιειιι, υΐ εΙαΓίΐηΐε ριιίεΐιπίυιΐϊιιίβ ε]ιΐ8 <•οιι-

<Ί|ίειιιιΐ8 ιιο1)ί5 οαΊοΓυηι Ποιιμιιιιιιι, ει ηρυιΙ ηο8 1ι:ι-

ΙιιΙμγο (Ιί^ιιείιπ-. Νηηι ιιΐιΐ νκίεηΐιιιιϊιιια; νειια8ΐ;ιΐ6ΐιι,

ΜαΙίιιι 3(1νειιίεΙ. ΟίχϊίειΓιηι : ϋιιρετ ηιιαη αίιιηη ταρί-

ίίιΙΙΙΙ ΐρΐΙΙΙΙΙ 811/11 Γ ΗΚΙΗ,ΜΙιίΙΙ/11 ΐΐ Ι/ΙΙΙ(!/Ι1ΗΙ Ι'ί ΙΐΗΙΗΐΙίΊΙ), Ι'ί

ΐταηιηίαη ιαιηυηη ηιιοι (Ιιαί. 66. 2) ? \ κΐί-,ιί ηυυ-

ιιιοιίο ιιοϊ (Ιοειιίι οηιιΐ08 8ρίΓίΙυ3ΐεβ ευ1θΓ68, φΐϊ1.υ8

ϋΐιίιιι.ι• ριιΐι Ίιΐ'ίίικίυ ροΐο*1 (1εεηΓ3Γί? ϋιιρίΓ ιικιιΐίΐια-

<ηπι, ϊικριίι, ίΐ ηιιϊΐΐΜΐη, ιί ΙιιιιηΐΙβηι. ϋοίιιϋε ςιιοίΐ Ιιλό

ιιιηιιί» ι:1Ίίι ίΐ ηιΐιΐίϋίΐ : Ει ΐιαηΐΊΐΐίΐη κτηιοηβ$ ηκοι.

• ,'ί.ιΙ ε$1, ΤηηικηΙηηι ι,-ηηυιια »ΐ£θί? ϋΙχΜίίειιΐί.ιιιι

Ι'.'ί ηι;ιιιιΙ:ιΐί8 ρεΓ ίρ&» οροΓα ίιιιρίβιιίεπι, ςιιο<1 εΐ ηΐϊΐιί

ιί•• ιί : ΙΙιίιΙιι» (/ηί ύηκΐ οηιιιΐα ρτορίϊΓ ρ'ΐίΐαίοη ( Ρτον.

ί$• 14) Ναιΐ)8Ϊιιθ8, ουηι νίϋοιιιυβίαηιυΐιιπι ΐ|ΐιίιιι;ΐιιιΙ,ιί.ι

ιι.υΐΓ.ι «υηι <ϋΙΐ£θΐΓ»ί.Ί ΙιιιιοΓΟιριο πΐϋΐΐο 3ε Ιτεπιοιε ϊιιι-

1 νυχ,ίΛΓιί.'κιιι (τ:(•.>χόπ!?ον), ι1βε&1 ίη ί<ι)ΙιιιηΙ]ιι) Μ.4.

ρΙβΓβ 0ϋΓ3ΐ, ιηη]οΓθηι 0Γ23 ίΙΙυιιι ϋοο1;ΐΓ3ηιαϊ 1>ι•Ηενυ-

<εηΙΪ3ηι 61 εοηιπ)Ϊ8εΓαΙΐοηοιη : ηιιιΐΐο πΐ3£ίδ Ι)οηυ3

ϋιιιιιΐιιυ.'ί ΟΓ^α ιιοβ ί(1 ϋοιΊ;ικιΙιίι. ΡΓορΙβΓ ϋυε ϋίεοΐκιΐ:

ώΊφί,τ ι7/«»ι η'ΐρίααηι ηιαηιαβίιιιη εΐ ιμιϊιΐιιιη , βί ()>

ιηαιίαη ίβηηοην» ηκο*. Τιαιιιηιιιιι» ϊ^ίΐιΐΓ, ΟΓΟ,βίευιη

ηια^ιιο ΐϊηιοΓβ βοηΐιοιιοβ ε]ιΐ5 ίπιρίοαιηυδ ; ικιιιι ε]ιΐ8

δΐιιιΐ 8επιιοηε8 ιιο1>Ϊ8 3>) ΐΙΙο Ιπκΐίΐα ιιιιιικί.αη : βί ουηι

(ΙίιΠωπιηιΐί (μια• ϊΐϋ ρίβεειιΐ , ει (|ΐιχ ριοΙιαΐ, 63 οΐι-

ο.ι 111115» ει ιαΐβδ ίίοιί 8ΐυϋεαηιυ8 ; φΐϊείβιιι, ιιιαιιβιιείυ-

ϋίιιειιι, ΙιιιηιϊΙίίαΙειιι ιιιη^ιιαιιι εχΙιί1)ΐ':ιηιιΐ8, εΐ οιηηϊα

ιρι.ΐ' 31) εο ιιΐ:ιηιΙαΐ:ι βιιιιΐ ευηι ιονοτοιιΐία ει Ιίιιιοιο

:κΙί;ιιρΙο.ιιιιιΐ8 : υΐ ειιιη 3ρρΓο1)3ΐΐΐ αΟεεΙυιιι ηιειιΐίβ

ιιι δΐΐΜ', ρΙαεαίιιβ ηοδΐΓ3 ο1)6(1ίοιιΐί3, ΐ'εδρΐεεΓο ειίαυι

βυρεΓ η»δ (Ιϊ^ιιεΙαΓ. Οιιοιίδΐ ηοΐιίδ εοιιΐίη^εΐ, ιιϊιιπυ

ροι- οιι.ίιϊ:ι βοουπ : ϋίείΐ οιιίιη, ϋαρϊάαιι» , Ιιπο ε$1 ,

1ί•ιι\ ϊιίπιΐ ί:ι ιηβ3 ιί ^η:ι1)ΐιι•, ηιαιιυηι ροΓΓίςαιιι, ίη οιη-

ηί1)08 αυχϋί.Ίΐοΐ' ογο, υοειίίπ) ϊιι ειιιη ιηοαηι Ιί1)0Γ:ιϋ-

Ι3ΐ6ΐιι ρΐ'οΓιιιιιΙ.ϋΐι . Ι Ιχο ίςϊΙιΐΓ οιιιιιίβ Γ3εϊ:ιιιιιΐδ, οΙ)8εεΐΌ,

ιιι Γεδρϊεϊαΐ $υρεΓ ιιο» Ι)υιιιϊιιυ8, ιριο εΐ ρποίοηίοιιι

νίιαιη 3ΐ)8(]υε Ιΐί$ΐίΐία ΐΓηηίίςπηιιΐδ , εΐ Γιιΐιιι-3 1)οη>

εοιίδβφΐϊ ροδδίιιιυδ, ^πιΓια βί Ιιειιίςιιίΐιιΐε ΠοηιϊιΓι 110-

βΐΐ'υβδυ Οιγϊμϊ, ευιη φιο ΡαΐΓϊ δϊιιιιιΙ ει δρίιίΐυί 8»ιι-

01ο 5ΪΙ υΙοι•ί;ι, ϊιιιρεηυηι, Ιιοπογ, ιιιινο οΐ δοιηροτ , οΐ

ϊιι 5;οοηΙ.ι 5.οι.υ!ΐ)ΐ «ιιι. Λιιιοιι.

ΙΙϋΜΙΙ.ΙΛ ΙΛΙ.

Ι)ιχίι αιιΐι'ΐη 1μο(> αά ί,ιώαιι : ϋα ηιίΐιϊ ηχοηιη ιηεαιη :

ΊηιρΙΐύ »[ΐιι/ £»ίιη άίϊ$, ηί ϊηρτεάίατ αά εαιη ( Οαη.

29.21).

1. ΙΙιίί 3 (Ιϋοοίίοηι: ί;ιοοΙ), ιριηηι ει^α Γι3ε1ιεΙΐ'ΐιι

εχΐιίΐιιιίΐ, :η1 1';ιηΙί ο.ιΐ'ίΐ.ιίοιιι 01 ιιι;ι;;ηίΙιιιΙ.ιιοιιι 3Ι110Γ18,

υ,ιιειη ει-83 ΟΐΐΓίδΙιιηι ςθΓε1)3ΐ, ΙιαιίδειιηΙϋδ , ι|ΐι.ι>ί :ιΙι

ϊιιιρείιιοδο ΐ|ΐκκΙ:ιιιι ΙοιτειιΙο Γ3ρϋ, ιιοη ρυΐηιηιιΐδ 3(1

βεήεηι οΐεαιιΐοχ:οηι 8επηοιιί5 ΓεςινιΙί. Ιιίεο, 8ίρΙ:ιεει,

Ιιοο'ίε 8ο(|ΐΐ6ΐιΐΪ3 !ΐ£ςΐ'ε55ί, εα (]ΐι;ο Ιιιηε ΓθΙίθΙ:ΐ 80111

ίηιρίοηιηυί : ιιι εχ ϋ» ηυχ ΙμκΙϊο ϋίουιιΐιΐΓ ρεΓεερΐ3

ιιΐίϋΐ.ιΐο 3ΐίΐ|ΐΐ3, (Ιιιιηιιιο ΓοροΙηιηιΐί. Ι^ίΐαΓ ρΟΛίιμιαοι

ϊιηρίοΐαϊ ε51 δορίοιη ηιιηοπιιη ιιιιιΐιοι ιι>, 20. 1.1 (αβ-

ΐ'ίιΐιί, ϊιΐφΐίΐ, ΐϋΐΗ»! ΙμοΙ) ψιιιύ άίΐΐ ραικι ΙιιΙ ηηηΐ υΙ>

αιιιυή» νιΊΐΐΐΐΗΊΐϊιιιιη, 21. άϊχΐΐ αά Ι,αύαιι : ΰα ιιιϋιϊ

νχοηηι ηιεαιη : ίιηρίεΐί αώη ιαηΐ ώα ιηά, ηί νιρτεάίατ

αά ι'ίΐιιι. 22. ϋοηαηπανίΐ ιηιΐοη Ι.αΙχιιι οηιηεί ιιι>ο* /θ

α, (Ι /"«ιί ιικρίίαα. 23. /■.'/ (ααιιιΐί αϊ ναρετβ, α «<ί ί /.ίί

ΙιιΙ'ηιι ϋαιη (ιΐίαηι $ααιη, ϊιιίτοάιιχίΐφιε κιιη αά ./«ο.!•.

Ιη ίαΙαηίεα$ ηιιρίίιιηιιη ροιηρα» ίιινιΊιϊΐυ,Γ. — ΥκΙί^Ιί

οιιιιι φιηηΐ3 οΐίηι ηοηοδί.ιΐο ΐιΐιρίίβδ ε^επηίί ΑυυΊΐο

<| II ϊ 5313111038 ρθΙ1ΐρ35 3ι1ΐ1ΐίΓ3Ι))ίΐΐϊ, 01 5ΐΛΐΐ|)1 30 ίΐΐίΐίο

ιιιιρΐΪ3ηιιη Ιιοηοδίϋΐοηι (ΙοιΙοοογο βίΠείΐίδ. Νιιιη Ιυιιε

Ιϋιί.ο'.' ιι ιπη Ιιιιιο ()ΐηΙ):ι1:ι .' ιιυιιι Ιοιιο οΐιοιοιο (Ιίαοο-

1ίοχ? Οιι:πο οηίηι, «Ιίο ιιιϋιϊ, Ιιιηΐιιιη ϊΐαΐίιη αΐι ίιιίΐίο

ιΐαηιηιιιη ίιιιΐηοίδ ίη οΌηιιιιιι Ιιιαπι , 01 οο- ιιιιι ία

5001118 01 ΟΓ0ΠΟ51ΙΊ8 ΟμΟΠΙΠι Ιοο.ιιιΙ ΥΟ0'3δ, III " 11111 III-

ΐειιιρεδΓινο δυιηρίο νΪΓ^ίηίδ Ια>ϋ»8 οοιιΐίιιοηΓιαιιι , οι

]ιινειΐ6ΐη ίιιιροοΌιιΐΐοΓειη Γαεί35 ? ϋρίαϋίΐο οιιίιη οι μγ-

(Ιιιοιιι 6Γ3Ι, 3ΐι>(|ΐκ: ίΙΙίδ ΙΊιΐηίΐιΙιιΐΝ ιϋ.ιΐιι 3'ΙίΓβιιι ρο-

Ιιιίϋίβ ιποιΙθΓ3ΐο Γογγο Ι6ΐιιρ05ΐ3ΐ6ΐιι ΗπΌοιίοιιιιιη : οιιιιι

.ιιιίοιιι ει Ιιχε ιεεβο'βιιΐ, Ι.ιηι φκο ν'κΙοιιΙηΓ, ηοαιη

φΐχ 3ΐιι1ίιιηΜΐΓ, ιΐιιηι ιυα]υ8 :κ οοικίιΐηΐ' ϊηεειιϋίιιιιι , < ι

Γοπιλχ εοιιειιρίίοεηΐίαιυιιι ηι.ι^ίδ ίηί1αηιιιια.ΐιιι , φΐο
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ιηυϋο ηοη ρεδδυιη ίΐ βυΌΙεβεειιΐίδ αιιΐιιια ? Ηίηε εηίηι

ιιιηιιία ροΓουηΙ οι εοΓΠίπιριιηΙιιι• : φΐία αΙ> ϊιιϊϋο εηβΐί

13$ εοηιιη (]ΐΓι ϊηίοΓ $6 εοηνβηΐιιιϊ δυηΐ ορρη^ηαίιΐΓ, 61

βχρβ ρι-ίιηο (Ιίε ]ανοιιϊ5, οοιιΐϊϋ νήΐοηδ ίηεοηΐίηεηΙ'ιου$,

(οίο ιΐίιιΐιοΐίσο ϊιι αιιΐιιια νυΐηείΐΐυι* : οι ρυοίΐη ριτ εα

ςαχ ιιιιιΐίΐ βΐ τίάβΐ ε:ιρΙίν3 ΓιΙ, ει 30 εο άίβ ροδίεβ ει-ε-

μ πια νυΐηεη, πΐ3]<ΐδφΐβ Πι ηιαίιιηι. ΕΐεπΉπ ίΐΐϊηε 81η-

ιϊιιι 6ΐ ηιιιΐυηηι οοηοοι ϋίαπι ϋϋηοοΓίΐηι , ει αηιοΓΟπι

αΌ1>ί1ίΐαη(. ({ιιηηϋο οιιίιη Ηΐβ ιηειιίειιι αά αΐίαπι νεΠίΙ,

Ιιϊιιο «Ι ίιιιΐΰ (Ιίν'κίεικ αιιίιτιιιηι, 3 ϋίηίιοΐο ϊρεο οΊιείιΐδ,

ιιιπίια ααΐ3Γίΐυ(Ιίπ6 ϋοηιυιη ίηιρίεΐ. ϋηοα" $ϊ 61 ίϋα

πιιηρεπιπι• ίΐα αΙΙΌοΐα εββε, εχ ίρβίδ Γυικί.ιιιιοηιίδ οηι-

ίύα, υΐ ϊΐα (Ιιεαπι , βυονοιΊυηΐιιι• : ρθδΐε3 αΐΐεΐ" αϊ) αΐ-

(εΓΟ οεειιΙΐηΐιΐΓ, ει ίΙΙε φΐίϋβιη βιΐδρίείοδε οΐΐδοπαΐ

ιιχοΓΟίτι, ει δίηΐίΙίΐβΓ ίΐΐα νϊιαιη. Αΐηιιο ιιΐιί οροι-ίβηαΐ

οοηεοπίίαηι εβίβ ει ε•ριι1αιη, ηαίρρβ άβΐιβυαηΐ ε$$ε

επΓΟ υηη ( Εηιιιί εηίπι, ίηφίίΐ, άιιο ίη εαπιβηχ νηαη

[Οβη. 2.24]), Ιιί ίη ΐαηΐβ νίτυηΐ αΊδδεηδίυηε, ςυβδί

Νθ]ιιιιοΙί είδοηΐ. Ι>ί;<1)ο1ιΐ5 ειιίπι 5ΐιΙιΐηβΓ055ΐΐ8 Ιαηίαπι

ίη 6Ϊ8 ρεηιίείεηι ορβπιΐιιι•, υΐ ηυοιίο'ίαηχ ρυβηχ ίηιεΓ

εοδ η.ιδοΛηΙιΐΓ ει 3 ηιαίίί ηιιιιΐφππι Ιιαϋουιιΐ ο,υίείοαι.

0ιιϊ(1 εηίηι φιίδ ιΙϊχογϊΙ φιοηιοϋο -ροβίεη α Γαηιιιΐίδ

εοηίοιηηαηΐυΓ, <]ΐιοηιο(1ο 3 νίείηίβ ιίιΙοιιιιΙιιγ, φΐαω

Γιεϋα οροτβιιίατ V Νβπι δϊευΐ φΐαηϋο ςυοεΓηηίΟΓββ ίη-

ΐϋΓ 56 (Ιίδβία'εηΐ, «ιίαητι α,ιιί ηανΐ νεηυηΐιιι-, ιιηα ρεπείί-

ιαηίοτ, 36 Ιίιηειιΐ ηβ πιπί ιι:•νϊ 5ιι1ιιιιιμ^λιιιιιγ : ίΐα εΐ

Ιιίε, 5ί άίδεοιοΌδ βϊηΐ νΪΓ ει ηιυΐίει•, εοιίδοφίεηβ εβί

οιηιιεδ φιί 3ρυά ίΙΙοβ βυηΐ ρηηίοίρεδ εδβο ηιηίοηιιη.

1'ΓορΐεΓοα ογο ιιί Ηχε οιηιιϊα ρκενίάεηΐεδ, εοη^υείιι-

«Ιΐηειη ηβ βεείεπιίηί. δοϊο εηίηι ηιυΐΐοδ Γεεεριυιη ηιο-

ιοηι ο1)ΐειΐ(ΙεΓ6, ηεφιβ ρβιίεηΐεΓ ΓεΓΓβ υι ηχε 3 ηοϋϊβ

(ΙίοηηΐιΐΓ : αϋαπιεη ηβεεβββ εβι ιιί ηο$ ιιΐί1ί:ι άίαιηιιΐδ ,

ει φΐχ ΊΙΙοβ 3 ΓυΐυΓΟ δίφρϋοιο ΙίΙιετβηΐ. 1]1)ί εηίηι

Ιαιιΐιηη αηίιηχ ώιιηηυπι, ψια άβ ο.ΐϋδα ηιίΐιί οοηδυε-

ΐιιϋίιιεηι ρτχίεχβΓβ 3υάβδ? Εεεβ εηϊιη ει εςο ιίΐήεοη-

δΐιοίικίίηει» ιηεΙίΟΓβιη ο1>]ίοίο, ΐ|ΐιχ3ριιά νείεΐΌδοι-ηΐ,

φιαηάο ηοικίιιιη ΐαιιία ρίχ Γβ1ί^ΐοηϊ5> 8Γαΐ ηςηίΐίο. Ει

ιιε ]ιΐ5ΐυιη Ιιίε ^εο!) ΙαηΙαηι εο;ίΐε$, βεά ει 1.3ΐ)»η

αιΐΐιυε ίϋοίοπιηι εοΐΐιιί (ΙοάίΙυιη, ιιεε νεΙ ηαίιιίιηηπι

νβΓΧ ΓεΙίςίοηίβ ηοΐίΐίαιη ΙιαοεηΙειη, 61 Ιαηιοιι ΐηιιΐυιιι

Ι>γχ 56 Ι'οΓοηίοιτι ρ1ιϊ1ο$ορΙΓΐ3ΐιι. Νβ(|υε εηίηι 1»χε Ηο-

ικ•5ΐ;ΐ5 ο]υβ ετ3ΐ, ςυί (Ιαείαηιβ ριιεΙΙαιη, $6(1 ρβίΓΪδ

εαηι ΐΓ3ΐ1βιι(ί8. Μεο οι ίΙΙυηι Γεεϊ $επηοηεπι, ιιοη αά

βροιΐ50£ Ιαιιΐυιη 5ρβοΙηη5 ιμιαιιΐϋΐη 3(1 ρ3Γβηΐ68, 61 :η1

ροίΓοιη φΐϊ νίΓςίηειη Ιοεηΐ. Οαοπκχίο εηίηι ηοη ;ώδυΓ-

(Ιιιηι , δι ηοβ ηυί ΐαηΐ.ιηι 3εεερίηιη5 ηιί8εΓίεοΓ(1ί3Π),

61 ΐηηι ΙοπϊΙιίΙίιιιιι ίιιοΠαΙιίϋυιιιςιιε 53εΓ3Βΐεηΐ0Γυιη

ρ3Πίείρε8 50ΠΗΙ8, Ιιηε ίη γο ίιιΓοποΓο» δίηιυβ Ε3υ.ιηο,

ςιιί ειιΐΐυί ίιΙοΙΰΓϋΐη αιΐηυε 6Γ31 ϋείΐίΐυ» ? Λιιηοη 3υϋΪ8

Ρηυΐυηι (ϋοβηίοηι δ.τεπιιτιοηΐιπη 6586 ιιυριίαβ 61 ίπι,ι-

(,'ίηοηι ιΐίΐοείίοιιίδ ΟιπβΙί, (]υαηι ει*£3 Εεείεβίαπι βχ-

ΙιίυιιίΙ (ΕρΗε$. 5. 32) ? Νε ϊβϊΐπΓ εοηίϋηιίαηιυδ ηοδίρ-

$0$, ει ηοηε$ΐ3(ειη ιιαριίαι-υπι εοΓΓυηιρ»ηιυ$. Ναπι δι

»[ΐιί(Ιεπι Ιοηιιηι ει ηΐίΐβ ΓυεΓίΐ εοηδί'Ιίυηι , εΐίηηίδί

ιιοη δϊΐ εοιίδυείυίΐο, Πϋΐ : 8ίη (Ιαιηιιοδίιιιι ει ροΓηίείο-

δυιη 081 ιιί φΐοά 3 νοοίβ εΠίοίΐυι•, οΐίαιιΐδί εοηδίιείικίο

βίΐ, Γε]ίεΪ3ΐυΓ. Νβπι βί Ιιοε ίάιιιίββπιηυβ, ει Γυι•, ει

ϋϋοΚεΓ, βΐ «ιαηηΐυηινίβ ιπηΙιμ 3ΐίο$ , εοηβυβίυα'πιεηι

νϋΐεηάει : »ι ηιιΙΙιιηι Ιιίηο ί!1ί$ Ιιιεπιιη εδί νεΙ νεηΐβ ,

56(1 ηΐ3]θΓ ροιίυδ 3εευ83ΐίο, ςυοο* πΐϊίαιη εοιίδυβίυ.ΐι-

ηειιι 8αρεΓ3Γβ ηοη νηΐυεπηί.

2. 8ί εηίηι τοΙιιεππιυ8 νίβϋβΓβ, 61 ειΐΓβηι ΗαηβΓβ

ιιηδίΓχ 83ΐυΐί8, ρο8δϋπιυ8 εί 3 ιηηία εοηδυεΙυάΊηβ ίβ-

8Ϊ$ΐ6Γε, 61 ίη 1μ)Ν3πι εοηδυείιιϋίηεηι ιιοδ ΓΟίΙιιεβΓΟ :

βίεςαβ ρο$ΐ6Π8 ηθ8ΐΓΪ$ ηοη ραΓνηιιι (Ιαίιίηιυδ οεεαβίο•

ηεηι οαϋοιη ίιιιϊιαικίί, 61 αεοίρίβιιιυδ βΐϊβιη ηοβ πιβΓ-

εείΐεω εοπιηι ςαχ αϊ) Ίίδ «^ιιιιΙιιγ. Νηιη ηυί ίπίιίυιη

1)οιιχ νί:β ρΓχουίί, Ιιίε αυειΟΓ εβι βοΓοιη φΐχ βΐ 35

βΐίίχ Γβείε ίίυηΐ, βΐ άυρίίεεηι τεεϊρίεΐ ηκτοοιίοηι, ΐαιιι

ρΓΟ ϋδ ςπχ ϊρββ τεεΐ6 Γαοϊΐ, φΐηηι φΐίηιιβ β1ίθ8 ίη

ορΐίιιΐ3ΐιι ίΙΙ:ιηι ίικίυείΐ ρΙΓιΙοβορΙΓιαηι. Νε ρι-χΐβχαΐίβ,

οΙΐδβοΓΟ, (ϊ'ψά* βΐ Γίι1ίι•ιι1;ι γβι•ί>3 Ιιχε, (Ιίοοηΐεδ Ιβ^ϊ-

Ιίιηα φίχιίαιη 6858 ίιχε, 81 ρπιρΙΟΓΟί ϊπιρΙβΓΪ ορυΓ-

ΙβΓβ. Νοιι εηΐιη Ιιχε Ιεςίιίηιυιη ΓαείαιιΙ εοιι]υ§ίυιη, 86(1

8ί $εευηάυπι Ιε^εε Οοί ευπα εββιίΐαΐβ 61 Ιιοηεβίβΐβ Γι*ι

εοητεηΐυδ, βΐ δι εοηεοηΐία πια^ιια οοΐιχτοηηΐ π ςιιί

εοηνεηϊυηΐ. Νονοιυιιΐ ηοε οΐίαηι εχίοπιχ 1εςε8 : οι

αυίΐίεβ βο$, φΐί Ιιίβ δΐυϋυεηιιιΐ, ϋίεοΓε, εοΐφίχίυηι

ιιίΙιίΙ οΐϊικί εοιίδΐίΐιιοΓο φιαπι εοηβιιβίυιΐίηεηι. Νε ίβΐ-

Ιυτ (Ιίνίηαδ Ιεςεβ οιιιη Ιιυιηαηίδ ΐΓ3η5§Γ8(ΙίαηιυΓ, ηεο

ρΓχίθΓ3ΐτιυδ (Ιί;ιΙ)θΙίε3δ Ιε^εδ εΐ ρεπιίοίοδηιιι Ιιαιιε

εοηδυείυα'ίηειη : ίΐΐίυβ εηίηι Ιεχ $υηΐ ηχε, ηυί ^πικίει

(Ιο ίιιίοπιιι ηοϋίΓΟ. ΟιΓκΙ ίβίΐιΐΓ Ιι.ιο εοηδυοίικίίηε ηΐ3-

ςίδ ηιΐΐευΐυιη, ςυαηάο νΪΓ 61 υχοΓ ίηηυπιβπδ εοιινί-

εϋδ βι 8εοηιηιαιίδ 3 δοηϊδ ηαΙΙίυδφΐε ρΓειϋ Ιιοιηίηίϋιιβ

ίηοοδδΐιηΐιΐΓ, ηε ηοηιο ο$ΐ φΐί ίιιεΓερεΙ : «οιΐ ΙίεεΙ ειιί-

νίδ νοίοιιΐί 3ϋ νοϊρεΓβηι οιηιιίπ Ιοςυί, ει εηηνίαα ]η-

οοΓβ ίη δροιίδΐιηι εΐ $ροηδ3Πΐ ? Ει ϊιι αΐίο (Ιϊο 8Ϊ ςιιί»

οοηπι-εκίΓ ΐΐα 5:ι1ίΙ)»δ πιηΓύ'εΓβ, ρεΓίεΙί(3Γ6ΐυΓ, :»ι! Ιη-

ϋυη3ΐ αΙκΙιιοοιείιΐΓ ει ρυηίΓείυΓ : Ιυηε αυΐοηι ςυβηοΌ

ρΐιιιϊιηαιιι ηροΓίευαΐ ε$86 ΓβνβΓειιΙίαπ), ιη.ι]θΓοηΐ(]υβ

Ιιοηβδίαίειη ει εαδίίΐαίοιη, Ιαηΐ3 οοδεεεηίΐϋΐβ ίηιρίοιι-

Ιιιγ οιιιηία ίΐΐα, μι ρπιΐιαίιίΐο δίΐ (Ιίαϋοΐο άυεε ηχε

οιηηία ίηνεηία ε$86. Υογοπι ηε χξτβ ΓεΓαιίδ, ογο : ηοη

ειιίηι ηΙ)δΐ|ΐιε 631183 ίη Ιιυηε δοπηοιιοηι (ΙίβΓοδδί δΐιιιιυί,

8εά ουΓαηι Ιουεηβ νβδίΓχ 8αΙυΐΪ8 βΐ ηοηβδίαΐίβ, νεΙ-

Ιοιη ορίίηιαηι Ιιαηο ηιυ(3ΐίοηεηι Γιειί, νοδηυε ορίίηιχ

1ιυ]α8 εοηδυείιιιΐίηίδ 8886 ύυεε$. Ν.ιηι δι βοΐυιη ρπη-

είρίιιιη βΐ νια Γΐ3ΐ ορεπ$, ραυίαΐίηι ιιιιο αΐΐεηιηι Ιαιι-

α"αΙ)ίΙί ηαο.τ•ηιιιΐ3ΐίοη<: χηιυΐηηΐβ, οηιηεβΙαυο'.ιΐΟΓεδΙιβ-

οβοίΐίδ : ει ηοη Ιαηΐυιη ςιιί ιί ν ίίαιεηι ίηεοΐυιιΐ, ίιηίουυη-

Ιιιγ ορίϊιιιαηι Ιιηηο ίιιιιοναιίοηεηι, δεά βι 608 ςιιί ρτοοιι Ι

Ιιαυίΐαηι εοιιείΐίβυίιίδ, ει ίιηίΐαΐοΓΟδ νβδίΓοβ εοηδίί-

Ιυοιίδ : αίφΐβ ίηβυρβΓ Ιοηρε 3πιρΙίθΓβπι 3 ϋεο ΓεροΓ-

Ιαϋίΐίϊ ουΓοηηηι, ίριοιΙ ρΓορΙΟΓ ϋοί ιίιηοΓοηι ει ε]ιι*

ηι;ιιΐ(Ιηΐιιιιι (ΙίϋϋοΙίοαιιι Ιιαηο 8υρβΓ3νβηΐί$ εοηβυείικίϊ-

ιιειη. 5ε(1 ςυο(1 δυβεερίυι-ί δίιί$ ιιιββηα βίαειϊΐαίε Ιιοε

ηοδίπιηι εοηδίΐίηιη, εΐ ορβΓο ίιηρίεΐυη, ναΐϋο εοη•

ΓκΙο. Υί(1ι•ιΐ5 εηίηι νοβ ιτιη^ηα ειιπι νοίυρίαίε αυϋΪΓβ

63 ςη;ε άίευηΐιΐΓ, ιιί βχ βρρίπιΐδυ ει Ιβυόϋχΐδ 6οη]εειη,

νοδ οιίαηι οροΓΊΙ'ϋδ ϊ(1βηι ίρδίιιη 6οπιρΓΐιη:ι(ιΐΓθ$ βδδε.

ΓπιρίβΓββ οοικεηΐυδ ιΐίοιίδ, αά εοηΐβχκιβ ϊειίοιη γο-

§Γ0ι1ί;ΐΓ. Ει (Μία αϊ, ίηη,υίΙ, νειρβτα, α αοαρΗ 1<Λαη

ΙΑωη βίαιη $ιιαιη, ει ΊηΙτοάιιχΗ αιιη αά ^α^οϋ.

Οιιοηιοάο α Εαίαηο άίθίρΐα$ [*εηΐ ΙκοΙ> ; ήα» μμ-

ρΐϊηία». — Νε οοίΐεΓ βΐίαηι Ιιοε ρι•χΐοι•θ3ΐηιΐ5 : πλιπ

Ιιίε (]ΐιθ(]ΐιε ηιιιΐια εοηδίοΌΓαπ ροδδηηΐ : ριίιηιηιι δίηι-

ρϋιίΐ.υ ^3εοΙ>, ει (]αοιιιο<1ο αϋ οπιιιί ηιβίίιία ίΐίεηι»
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ακοής δβψιλεστέραν άνάπτοντα τήν πυράν , κα\ τήν

κάμινον των παθών φλογωδεστέραν εργαζόμενα, πώς

ούχ\ υποβρύχιος ή τοΰ νέου ψυχή γενήσεται ; Εντεύ

θεν γάρ άπαντα άπόλωλε και διέφθαρται , άπδ τοΰ

τήν σωφροσύνην έξ αρχής διορύττεσθαι των μελλόν

των άλλήλοις συνιέναι • καΐ πολλάκις έκ πρώτης

ημέρας κα\ ό νέος έδέξατο βέλος σατανικδν έν τη" ψυ

χή , άκολάστοις ίδών δφθαλμοϊς , κα\ ή κόρη και δια

τής ακοής κα\ διά της 6ψεως αιχμάλωτος γέγονε, κα\

ταύτα έξ εκείνης λοιπδν της ημέρας τα τραύματα

αυξανόμενα μείζον εργάζεται το κακόν. Κα\ γάρ

πρώτον μέν τήν πρδς αλλήλους αυτών όμόνοιαν δι-

ορύττει, χα\ τδν πόθον χαταμαρα(νει."Οταν γάρ προς

έτέραν εκείνος προσχή" τ5; διάνοια, ώδε κάκεϊσε μερι-

ζόμενος τδν λογισμδν , χαι ύπδ τοΰ διαβόλου αΰτοΰ

στρατηγούμενος, πολλής αηδίας πληρώσει τήν οίκίαν.

Ε! δε κάκείνη εύρεθείη τοιούτον τι παθούσα, έξ αυτών,

ώς ειπείν, τών βάθρων άπαντα ανατρέπεται, κα\ λοι

πδν αλλήλους χρύπτοντες, δ μέν δΓ υποψίας έχει τήν

γαμετήν , ή δέ τδν ίνδρα. ΚαΙ ένθα έχρήν όμόνοιαν

είναι χα\ σύνδεσμον, κα\ οί όφείλοντες σαρξ είναι μία

("Εσονται γάρ, φησ\ν, οί δύο είς σάρκα μίατ),

ούτοι [-540] έν τοσαύτη διαιρέσει τυγχάνουσιν, ώς εί

χα\ χατατετμημένοι ήσαν. Έπεισελθών γάρ 6 διάβο

λος τοσαύτην . έν αύτοΐς εργάζεται τήν λύμην, ώς

πολέμου; χαΐ μάχας καθημερινάς τίκτεσθαι, και μη-

δέποτε άνάπαυλαν έχειν τών χαχών. Τί γάρ άν τις

είποι λοιπδν τών οίχετών τάς καταφρονήσεις, τών

πλησίον οίκούντων τδν γέλωτα, τάς άσχημοσύνας;

Καθάπερ γάρ τών κυβερνητών στασιαζόντων, κα\ οί

έμπλέοντες τών κινδύνων συναπολαύουσι , κα\αύταν-

δρον ανάγκη τήν ναΰν καταποντισθήναι • ούτω δή καΐ

ενταύθα, τοΰ άνδρδς χαι της γυναικδς πρδς αλλήλους

διαστασιαζόντων, καΐ τους άλλους απαντάς συναπο-

λαύειν τών κακών εικός. Διά τούτο παρακαλώ, ταύτα

άπαντα προορωμένους, μή τη" συνήθεια κατακολουθεΐν.

Οίδα γάρ δτι πολλο\ ταύτην ήμΐν προβαλλόμενοι ουδέ

ανέχονται τών παρ' ημών λεγομένων • άλλ' όμως

ήμά; ανάγκη τά λυσιτελή καΐ τά τής μελλούσης

κολάσεως έξαρπάζοντα λέγειν. "Οπου γάρ λύμη τοσ

αύτη ψυχής, τίνος Ινεκέν μοι συνήθειαν βούλει προ-

βάλλεσθαι ; Ίδοϋ κάγώ συνήθειαν σοι προβάλλομαι

βελτίονα , ί) οί έξ αρχής έκέχρηντο , ότε ούδέπω τοσ

αύτη γνώσις ήν τής ευσέβειας. ΚαΙ μή μοι τδν

δίκαιον ενταύθα λογίζου , τδν Ιακώβ λέγω , άλλα τδν

Λαβαν έννόει, άνδρα Ιτι τοις είδωλοις προσανέχοντα,

κα\ ούδεμίαν γνώσιν έχοντα της ευσέβειας, κα\ τοσ-

αότην φιλοσοφίαν ίπιδεικνύμενον. Τούτο γάρ ού τοΰ

μέλλοντος ήν άγεσθαι τήν κόρην τδ κατόρθωμα, άλλα

τού πατρδς τού τήν κόρην εκδίδοντος. Δι' δ κα\ τού

τον εκίνησα τδν λόγον, ουχί πρδς τους νυμφίους τοσ

ούτον άποτεινόμενος , όσον πρδς τους γεγεννηκότας,

πρδς τδν πατέρα τού νυμφίου, κα\ πρδς τδν τήν

κόρην εκδίδοντα φημί. Πώς γάρ ούκ άτοπον ημάς

τους τοσαύτης άπολαύσαντας φιλανθρωπίας , και τών

φρικτών κα\ απορρήτων μυστηρίων άξιωθέντας ,

ϊλάττους κατά τούτο γίνεσθαι τοΰ Λαβαν, τοΰ έτι

είδωλα θεραπεύοντος; "Η ούκ άκούεις Παύλου λέγον

τος, δτι μυστήριόν έστιν ό γάμος, κα\ είκών έστι της

αγάπης τού Χρίστου , ήν περί τήν Έκκλησίαν έπ-

εδείξατο ; Μή τοίνυν καταισχύνωμεν εαυτούς, καΐ τά

σεμνά τοΰ γάμου διαφθείρωμεν. Εί μέν γάρ καλόν

έστι τδ τής συμβουλής κα\ επωφελές , καν μή συν

ήθεια §, γινέσθω • εί δέ βλάβην έχον κα\ πολύν τδν

ολεθρον τδ νΰν παρ' υμών έπιτελούμενον , κάν συν

ήθεια ί[, έγκοπτέσθω. Έπε\ εί τοΰ-ο συγχωρήσαιμεν,

χα\ ό κλεπτών, και ό πορνείων, και ό τήν άλλ^ν

άπασαν κακίαν έπιδεικνύμενος , τήν συνήθειαν ήμϊν

""προβαλείται • άλλ' ουδέν άπδ τούτου κίρδος αύτψ

έσται, ουδέ συγγνώμη, άλλα κα\ πολλή ή κατηγορία,

δτι ούκ ίσχυσε συνήθειας περιγενέσθαι πονηρός.

Β'. Έάν γάρ Βουλώμεθα νήφειν , κα\ πολλήν της

εαυτών σωτηρίας ποιεϊσθαι τήν φροντίδα, δυνησόμεθα

κα\ της κακής συνήθειας άποστήναι , κα\ είς καλήν

συνήθειαν εαυτούς άγαγεϊν * κα\ ούτω χα\ τοϊς μεθ'

ήμας ού μικράν παρέξομεν άφορμήν τοΰ τά αυτά

ζηλοΰν, καΐ τών ύπ' εκείνων κατορθουμένων ήμεϊς

ληψόμεθα τδν μισθόν. Ό γάρ τήν αρχήν παράσχων

της καλής οδού, ούτος κα\ τών ύφ' έτερων γινομένων

[541] αΓτιος έσται, κα\ διπλούν κομιεΐται τδν μισΟδν,

υπέρ ών τε αύτδς κατορθοί, υπέρ ων τε έτερους επάγει

εϊςτήν άρίστην ταύτην φιλοσοφίαν. Μή μοι τά ψυχρά

εκείνα ρ'ήματα καΐ γέλωτος γέμοντα προβάλλεσθε,

λέγοντες νόμιμα τίνα είναι ταύτα, καΐ διά τούτο πλη-

ροΰσθαι χρή. Ού ταύτα γάρ νόμιμον ποιεί συνοικέσιον,

άλλα τδ κατά τους τού θεού νόμους μετά σωφρο

σύνης κα\ σεμνότητος τήν συνέλευσιν γίνεσθαι , και

τή" δμονοία συμπεπλέχθαι τους άλλήλοις συνιόντας.

Τούτο κα\ οί έξωθεν Γσασι νόμοι , καΐ άκούση τών

περ\ ταύτα έσχολακότων λεγόντων , ότι συνοικέσιον

ουδέν έτερον συνίστησιν ή συνήθεια. Μή τοίνυν χα\

τους τοΰ θεοΰ νόμους παραβώμεν μετά τών ανθρω

πίνων, κα\ προτιμώμεν τους διαβολικούς νόμους κα\

τήν όλεθρίαν ταύτην συνήθειαν • εκείνου γάρ έστι

νόμος ταύτα, τού χαίροντος άε\ τη" άπωλεία τή ημε

τέρα. Τί οΰν άν γένοιτο καταγελαστότερον τής συν

ήθειας ταύτης, δταν ύπδ οίκετών κα\ τριωβολιμαίων

ανθρώπων σκώμματα κα'ι λοιδορίας απείρους δέχων-

ται κα\ ό άνήρ καν ή γυνή , κα\ ούδε\ς η ό επίτιμων,

άλλ' έξεστι τώ βουλομένω άδεώς κατά τήν έσπέραν

άπαντα φθέγγεσθαι, καΐ βάλλειν τοις σκώμμασι κα\

τδν νυμφίον κα\ τήν νύμφην; Κα\ έν έτερα μέν

ήμερα έάν τις επιχείρηση λοιδορήσασθαι , δικαστήρια

αύτώ, κα\ άπαγωγα1., καΐ κίνδυνοι ■ τότε δέ, δτβ

μάλιστα πολλήν έχρήν είναι τήν αιδώ, πολλήν τήν

κοσμιότητα , πολλήν τήν άγνείαν , τοσαύτης άπαντα

πληρούνται τής άσχημοσύνης , ώς είκδς τδν διάβολον

στρατηγοΰντα ταύτα άπαντα έπιδείκνυσθαι. Άλλα

μή δυσχεραίνετε, παρακαλώ • ούόέ γάρ απλώς είς

τούτον έξέβην τόν λόγον, άλλα κηδόμενος υμών και

τής σωτηρίας κα\ τής εύκοσμίας, κα\ βουλόμενος

υμάς τήν άρίστην ταύτην μεταβολήν έπ'.δείξασθαι ,

κα\ τής καλής ταύτης συνήθειας αρχηγοί καταστή-

ναι. "Εάν γάρ μόνον αρχή καΙ όδδς γένηται τού πρά

γματος, κατά μικρδν εΤς τδν ίνα ζηλοΰντες τδν καλδν

τούτον χα\ έπαινετδν ζήλον, πάντας έπαινέτας έξετε,

κα\ ού μόνον οί τήν πόλιν οίκοΰντες μιμήσονται τήν

καλλίστην ταύτην μεταβολήν , άλλα κα\ νους πό^ίω-

θεν οίκούντας έπισπάσεσθε, κα\ ζηλωτάς υμετέρους

καταστήσετε, χαί πολυπλασίονα τδν παρά τού θεοΰ

κομιεΐσθε στέφανον , δτι διά τδν τού θεού φόβον κα\

τήν παρ' αυτού έντολήν, τής σατανικής ταύτης περι-

γεγόνατε συνήθειας. Άλλ' ότι μέν δέξεσθε μετά

προθυμίας ταύτην ημών τήν συμβουλήν, καΧ είς έργον

αυτήν άξετε, σφόδρα πέπεισμαι. Όρων γάρ ύμίς

μετά τοσαύτης ηδονής άκούοντας τών λεγομένων, άπδ

τοΰ κρότου χα\ τών επαίνων στοχάζομαι, ότι καΐ πρδς

τήν διά τών έργων κατόρθωσιν έπειχθήσεσθϊ. Λιδ

αρκεσθείς τοις είρημένοις έπ'ι τήν άκολουθίαν τού λό

γου έπανήξω. Καϊ έγένετο, φησ\ν, εσπέρα, χα)

εΛα6ε Κάβαγ τΐ(ν Αείαν χΐχν θυγατέρα αυτοί; χαϊ

ιΐσήγαγεν αϋτι\ν χρύς του Ίακώΰ.

* Μή απλώς μηδέ τούτο παραδράμωμεν • έστι γάρ

κα\ έκ τούτου πολλά συνιδεϊν Ην μέν τοΰ "Ιακώβ τδ
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άπλαστον, >.αΙ δπως πάσης πονηρίας έκτος ων παρ-

εκρούσθη • δεύτερον δέ , ότι μετά τοιαύτης εΰ-

κοσμίας απάντα έγίνετο , καϊ οϋόαμού λαμπάδες

•/.α\ χορείοι κα\ φώτα την χρείαν υπερβαίνοντα , ώς

χαΐ τήν άπάτην του Λαβαν είς έργον έλΟεΐν. "Εστί

δέ κα\ τοΰ Λαβαν εντεύθεν κατσλαβείν τήν περί [ΰΙΊ]

τόν Ίαχώβ φιλοστοργία-/. Τοΰτο γαρ έμηχανήσατο ,

{ϊουλόμενος έπ\ πλεΐον κατέχειν παρ' έαυτώ τόν οί-

χαιον. Επειδή γάρ ήδει οτι εκείνης περιεκαίετο •, χα\

ει τοΰ σπουδαγμένου έπέτυχεν, οΰκ άν εΐλετο λοιπόν

της Λεία; ένεκεν τήν δουλεία-/ ύποστήναι , ουδέ τήν

μετ' αύτοΰ συνοίκησιν ■ διά τοΰτο Οεασάμενος δ Λαβαν

τςΰ ανδρός τήν άρετήν, και εννόων ώς οΰκ άν έτέρως

αύτοΰ περιγένοιτο κα'ι πείσειε , τήν άπάτην ταύτην

είργάσατο. κα\ δίδωσιν αύτώ τήν Λείαν μετά Ζελφδς

της παιδίσκης. Είτα εγκαλούμενος ύπδ τοΰ δικαίου ,

τίνος ϊνεκεν τα της άπατης είργάσατο, εύπρόσωπον

άπολογίαν έποιήσατο. Επειδή γάρ είπεν δ Ιακώβ "

Τίνος ένεκεν τούτο μοι έχοίησας ; ού χερί της Ί'α-

χή.Ι έδούΛενσά σοι ; χαϊ Ινα τι παρεΛογίσω με ; τί

φησιν δ Λαβαν ; Ούχ έστιν ούτως έν τφ τόχφ τούτοι

δούναι την νεωτέραν, χρίν ί) χρεσβντέραν. Σν>τέ-

Λεσον οΰν χαϊ ταύτης τά έβδομα, χαϊ δώσω σοι χαϊ

ταύτην άιτί της εργασίας, ης έργάση «αρ" ίμοϊ έτι

έ.ττά έτη.Όράς ότι τοΰτο αύτδ μηχανώμενο; ί-αντα.

κατεσκεύασεν. Επειδή γάρ είδε τδν Ιρωτα δν περ\ τήν

κίρην έκέκτητο , φησί • Μή νομίσης ήδικήσθαί σε.

Επειδή γάρ ούτος παρ' ημών δ νόμος, ώστε πρότερον

τήν πρεσβυτέραν έκδιδόναι άνδρί ■ διά τοΰτο μέν τοΰτο

γεγί νηται • λήψη δέ χα\ ταύτην ήν ποθείς, έάν τά όμοια

ί-η καϊ υπέρ αυτής δουλεύσης. Ταΰτα άκουσας δ δί

καιος, έτοίμως άπαντα κατεδέςατο , και μετά ταΰτα

έτερα επτά έτη, "Εδωκε, φησΙν, αύτφ την θυγατέρα

αύτοΰ 'ΡαχήΛ γνταΐχα.

γ1. Όράς πάλιν ότι τά τών γάμων γίνεται μετά πάσης

κοσμιίτητος. Άλλ' άκούων οτι έλαβε τήν πρεσβυτέραν,

χαΛ πάλιν τήν νεωτέραν, μή ταραχίής, μηδέ προς τήν

νΰν χατάστααιν τά τότε κρϊναι πράγματα. Τότε μέν

γάρ , επειδή αρχή καΐ προοίμια ήν, συνεχωρείτο καΐ

δυσ\ κα\ τρισ\ γυναιξί κα\ πλείοσι μίγνυιΟαι, ώστε τδ

γένος έκταΟήναι • νυ-Λ δέ, επειδή διά τήν τοΰ θεοΰ χά

ριν κα\ το τών ανθρώπων γένος επί πολύ πλήθος έκτέ-

ταται, κα\ τά τής αρετής έπίδοσιν ?σ/ε. Παραγενόμε-

νος γάρ δ Χριστός, κα'ι τήν άρετήν καταφυτεύσας έν

τοις άνθρώποις, κα'ι αγγέλους, ύ>ς ειπείν, εξ ανθρώπων

αυτούς έργασάμενος, άπασαν ταύτην τήν πάλαιαν συν-

ήθειαν έςέκοψεν. Όράς πώς ού δει συνήθειαν προ6άΧ-

λεσθαι, άλλα τδ χρήσιμον πανταχοΰ έπιζητεϊν ; Ίδοϋ

γάρ, επειδή κακή ήν αύτη ή συνήθεια, δρα πώς έξεκό-

πη, καϊ οΰκ έςεστι νΰν ούόεν\ ταύτην προβάλλεσΟαι τήν

συνήθειαν. Μηδαμοΰ τοίνυν , παρακαλώ , συνήθειαν

ίπιζήτει, άλλα τ-δ χρήσιμον ζήτει, κα\ μή τδ ψυχοβλα-

'ϋς • κα\ε? τι τυγχάνει καλόν, κάν μή ή συνήθεια, γι-

νέσΰω παρ' ημών ■ άν δέ τι βλαβερδν, κάν έν συνήθεια

η, φεύγωμεν κα\ άποστρεφώμεθα. ΚαΙ έδωκε, φησ\ν,

Ίαχώβ 'Ραχή.Ι μετά ΒάΛΛας τής χαιδίσχης. Είδες

πόση ή φιλοσοφία ; Μήπου άνδραπδδων άγέλαι ; μή που

γραμματεία, χι\ συνθήκαι, καϊ αιρέσεις έκεϊναι αί

καταγέλα;τοι, Έάν τόδε γένηται, και έάν τόδε συμβή ;

Κα\ εύθέω;, πρ\ν ή συνελθεΐν, οι ούκ είδότες ούδ' εί

(..ίχρι |543] τής εσπέρας διαμένουσα, τά μετά πολύν

έ'-δμενα χρδνον έν τοί; γραμματείοις συντιθέασιν •

• Γ.οηίιίι §3νΡ. έχ5ίνη;πίρι έχαίετο.

»>ίϊοΓοίβ|. οριίιηβ Εϋ*1>αΙυρ δια[ΐ.£ν9Μσι. Εβιι.

Έάν άτεκνος. φησ\,τελευτήση, έάν παιδία έσ/ηκύς, κα\

όσα τοιαύτα. Άλλ' ενταύθα ουδέν τοιούτον, αλλά παι-

δίσκην μίαν έκάσττ, δούς δ πατήρ, οϋτω τάς θυγατέρας

έξεόίδου. ΊΙγάπησε δέ, φησ\, 'Ραχή.Ι μάΛΛον ί)

Λείαν, χα\ έδούΛευσεν αύτφ επτά έτη ίτερα.

Επειδή γάρ έξ αρχής διά τήν εύμορφίανήράσθη τής

χίρης, μόλις δέ τυχεϊν " ποτέ ήδυνήθη τοΰ σπουδαγ

μένου, έκείνην, φησί, πλέον ήγάπα, ήπερ τήν Λείαν.

Κα\ γάρ ή ταύτης εύμορφία, φησ\ν, έφείλκετο αύτδν

είς τδν περ\ αυτήν πόθον. Άλλ' δρα μοι ενταύθα λοιπόν

τοΰ Δεσπότου τήν άφατον φιλανθρωπία-/, κα\ πώς τά

παρ' αύτοΰ έπαγγελθέντα κατά μικράν είς έργον άγει.

Ό γάρ εΙπών, ότι Έσομαι μετά σον. διαρνΛάσσο>ν

σε έν χάση όδφ, η έάν Χορευβ^ς, κα\ οτι Αϋξατώ

σε καΐ χΛηΟυνω, αυτός κα\ νΰν άπαντα οικονομεί.

Κα\ ?να μάΟης, άκουε κα'ι αυτής τής θείας Γραφής

τοΰτο σαφώς λεγούσης• Ίδωτ δέ Κύριος 6 θβ<ν, φη-

σ'ιν, δτι. μισείται Λεία, ήνοιΐ,ε τήν μήτραν αυτής ■

'ΡαχήΧ δέ ην στεΤρα. ΚαΙ σννέΛαβε Λεία , καϊ

έτεκεν νίύν τφ Ίαχώβ."ΟρΛ τοΰ εύμηχάνου θεοΰ τήν

σοφίαν. Επειδή ή μέν άπό τής εύμορφίας τήν εΰνοιαν

έπεσπάσατο τοΰ ανδρός, ή δέ ταύτης αποστερημένη

μισείσθαι έδόκει , ταύτην μέν διεγείρει τρός γονήν,

εκείνης δέ πηροί τήν μήτραν, αμφότερα διά τήν οϊκείαν

φιλανθρωπίαν οικονόμων, ίνα υλ\ αύτη διά τά έξ αυτής

τικτόμενα σχή τίνα παραμυθίαν, έφελκομένη εις τόν

περ'ι αυτήν πόθον τόν άνδρα, κάκείνη μή διά τδ κάλλος

καϊ τήν εύμορφίαν κατεξανιστήτα•. τής αδελφής. Καϊ

διήνοιξε, φησ\, τήν μήτραν αυτής. ΜάνΟανε εντεύ

θεν, αγαπητέ, δτι δ τών απάντων δημιουργός έστιν δ

τά πάντα οικονόμων, χοή τήν φύσιν αυτήν διεγείρων

προς γονήν, χα\ ότι ουδέν τής συνουσίας όφελος, μή τής

άνωθεν συμμαχίας γενομένης. Διά γάρ τούτο είπεν,

δτι Αιήνοιζε τήν μήτραν αυτής, ίνα γνώμεν ότι αυ

τός δ Δεσπότης ήβουλήθη τήν Λείαν προς τεκνογονία»

διεγείραι, ώστε αυτής τήν άθυμίαν παραμυθήσαίθαι.

Αυτός γάρ έστιν δ κα'ι έν τή μήτρα διαπλάττων τά

βρέφη κα\ ζωογόνων, καθάπερ κα\ Δαυίδ φησιν • Ά»τ-

εΛάβου μου έχ τής γαοτρος μητρός μον. Κα\όρα

πώςδείκνυσιν ήμίν ή θεία Γραφή τόν τής φύσεως δή

μιου ργόν έκάτερα τη οικεία δυνάμει έργαΓόμενον, κα\

τής μέν τήν μήτραν διεγείροντα, τής δέ 'Ραχήλ επ

έχοντα. Δεσπότης γάρ ων τής φύσεως, μετ' ευκολίας

άπαντα εργάζεται. Καϊ σννέΛαβε, φησ'ι, Λεία, χαϊ

έτεχεννίύντφ "Ιαχύβ• έκάλεσεδέτ!) 6>•ομα αύτοΰ

'Ρονβήν, Λέγουσα• "Οτι είδε μον Κύριος ιήντα-

Χείνωσιν,νΰν άγαχήσει με ό άνήρ μου."Ορο. πώς

ευγνώμων ή γυνή. θεασάμενος, φησ'ι, τήν ταπείνωσίν

μου δ Δεσπότης, παρέσχε μοι τόν τόκον, Γνα διά τούτου

άγαπηθήναι δυνηθώ. Κα'ι θέα μοι τοΰ φιλάνθρωπου

θεοΰ τήν φιλοτιμίαν, πώς έπιδαψιλεύεται, δμοΰ χαϊ τό

τοΰ δικαίου σπέρμα αύξήσαι βουλόμενος, χα\ ταύττ ν

νΰν ποθεινοτέραν καταστήσαι τφ Ίακ(;.6. Καϊ σιτ-

έ.Ιαί'ε, φησ\, χάΛιν, χαϊ Ιτεχεν νΐόν δεύτερον τφ

Ίαχώβ, καϊ εϊχεν, δτι Ήχονσε Κύριος δτι μισού

μαι, καϊ χροσέδιοκέ μοι καϊ τούτον χαϊ έχά.ΐεσε

τύ δνομα αυτού Συμεών. Σκόπει πώς [54ί] άφ'

έκαστου τών παίδιον ευχαριστεί τω Δεσπότη, κα'ι ευ•

γνώμων γίνεται περ'ι τήν ευεργεσία-/. "Ηκοισε γάρ,

φησ'ι, ο Κύριος, ότι μισούμαι, χαϊ χροσέδωχέ μοι

χαϊ τούτον ■ κα'ι διά τοΰτο ΈχάΛεϊε τύ δνομα αύτοΰ

Συμεών.

' 8α*ϊ1. οΐ ςυβΙυοΓ ηι.^5. μάί-.στβ 5έ ινχεΐν, ηι!ι:ιΐ5 Γβ^ΐο .
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αΥοομίϋβ δϊΐ : δοευποΊιπι, α,ικκϊ ΐ;ιιιΐ;» ΓαοΊΗίαίο οπιιιϊ» {ηρΐια ? ι•1 ρβεο , ηίψιβ εοηάΊιϊοηεδ ϊΙΙχ παΊειιΙχ :

(1 ιιιΐ, οι ηιΐϊφίαπι Ιβηιρβιίεδ, εΙιοΓεχ, Γιιοείφΐβ ρι-χΙβΓ 5ί Ηοε [ιιεηΐ, ιΐ Ιιοε ενεηεηΐ ? Ει ρπιΐδφκιηι εοηνεηίαηι.

ιι&ιΐδ ιιοεοδδίΐιιίεηι : ίΐ3 ιιΐ ει αοεβρίίο 1,α1).ιη Ιοεαιη

ΙιαΙιυοΓΪΙ. Ροδδΐιηιιΐδ βυίοιη βΐ η'ιο νίιΙοΓβ, ςιιοηιοιίο

ίηΐιηιι ηι.ι^ηα .ιΐΐοοίϊοιιο (1ίΙο\οιίΐ ^ιοοίι. ΙΙοο εηϊηι

ΟΟΙΙΙΙΙΙιΊΙΙΙΙδ 081, 111 (ΙίΐΙΐίΐΙδ «ρΐκΐ 56 ,|Ι15ΐΙΙΙ11 ΓεΐίηβΓ6ΐ.

5οίβο:ιΙ φιΜοιη ςυοιΐ ιιΐίοιϊυδ ηπτοΓβ (Ιιΐβπυοΐ, αΐηιιο

βί νοίϊ οοιοροβ ΠβΓβΙ, ηοη 6ΐϊ§βΓβΙ ροβιηιιε 50ΓνϊΙΙΐΙΟΠ1

ρι-ορίετ ίίαπι δΐΐδΐίηβΓε, ηεβ νοίΐοΐ ουπι βο ΙιηΙιίΙ.ΐΓθ :

βί ρίΟρΙΙΤι.Μ (]ϋϊ;1 V ϊ<] ■ Ι 1,35311 νΪΓΐΠίΟΠΙ νίΠ, βί 00§ϊ-

ΙίνίΙ 8β ηοη βΐίίβι• βοηι νϊηεοιε βί ρει-δϋβιΐιτβ ροδβε,

ίΐ3 οιιπι αβεερϊΐ, ει άβά'Λ εϊ Ι,ϊιιιη ειιηι ΖεΙρΙια ηηοίΐΐ:».

ΠοίικΙο οιιπι :»Γ£<ιβΓ«ΐιιι• α ]ιΐίΐο (ριοι! οιιπι (ΙεεβρϊδδοΙ,

ΙιοηεδΙππι αΐΐιιΐίι εχειΐδ31ϊυηβπι. Ν:•ιη ροδΙο,ιΐΛίτι άΊχ'ιΙ

ϋαοοίι : 25. (}ιιατε ηύΐή Ιιοε (εάαϊ ? ηοηικ ρτορίετ Λα-

ίΐιβΐ κτνϊνϊ ΙϊοΊΊ βί φιατε άεεβρηύ ιιιβ.'ψιϊϋ εΓ$ρι Ιλ-

Ι)αη ? 2ΰ. Νοη ε$1 $>ε ϊη Ιιοε Ιοεο ιιΐ εΙοεε'Λίτ )ηη\οτ

ρήιι$ φιιιαι ηια)οτ ηαίιι. 27. Ρετβίβ ίφΐιιτ Ιιεύάοιηαάιιιη

ϊίιί/ιΐί, βί άαΰο Ιϊοί εΐΐαηι Ιιπιιε ρτο ΙαΟοτε, βί ορετε,

ψιοιΐ ορετιιοεή» πριιιΐ ιηε αάΗιιε αηηϊι ειηιίηιι. Υϊϋοβ

ιΙΙιιιιι ο;ι ιΐε ο;ιηδ:ι Ιιχε ουιηϊα εοιηιηειιΐυιη εδδβ. Ν»ιμ

ψιίιι νκΐϊΐ αηιοΓΟίιι α,ιιεηι ντςα ριιοΐίβηι Ιι.ίΙιοΙ»), ϊιι-

«ριίΐ : Νο ρυΐεδ ΐιιμιηα (ε αΠίοί : ()ιιοηί:ιιιι ηχε αρυϋ

ηο8 Ιεχ εδί, υΐ ριίιιιυιιι ηυρίίίβ (ΓαιΙαίυτ ηι.τ|θΐ• ηαίιι :

|)ΓορΐεΓ63 Ιιοε ψιίίίειη Πιοΐιιιη εδί ; βοοίρίεδ ηηΐεηι ει

Ιιαηε α,ικιηι αηιηδ, δϊ δίπιϊΐεδ δερίειη βηηοβ ρΓΟ εβ δει•-

νϊεπδ. Οιιίϋυβ 3ΐΐ(1ίιί» ]ιΐ5ΐιι•> οηιηία ρΓοιηρίο ηηϊιηο

βυδεερίΐ : εϊ ροδί Ιιοδ βΐϊοβ βηιιοδ βερίειη (α), 28. Ι)ε-

ώΐ, ϋΐ(]οίΙ, ί.(ώαη ΗαεήεΙ [ύΉιηι αιαιη εϊ νχοτβτη.

3. ΡοΙφραιηϊα οΐίιη ; Βίαιο ιηοηο^αηιία ; α<τ. — νίιίεδ

ϊιοπιιη ηυρΙΊαδ Οεηευηι ιτιη^ηα Ιιοηεβοΐε. δεϋβαϋίοηδ

ευιη βεεερΐδδε ηα]θΓεπι ηιΐη, ει ροδίεη ιηϊηοΓΟίη, ηβ

ΙιΐΓΐ)0Γίδ : ηβηιιε δεευικίυηι δίαΐυιπ ςυϊ ηυηε 681, ηρβπι

ΐ|ΐι;ε Ιιιιιο Γαοί,ι 5υηΐ]ιιι1ίοο8. Τιιιιο ειιϊιη ί]ΐιία ρτίηοί-

ρϊη 6γ.ίιιι, ρεπηϊδδυιη ΓαΐΙ ουηι άυβϋϋδ νεΙ ΐιϊίιιΐδ νεί

ρΐιιι-ίΐιιΐδ ιιχοιΊΙιυδ πιίδεεή , υΐ Ιιιιηιβικιιιι βε»Ηδ ρΓβ-

1>:ιμηι•εΐιπ• ; ηαηε νεΓΟ ηυΪ3 ρεΓ 1)εΊ (,τηίί.ιιιι Ιιιιηοιιυιιι

Κειιυδ ν3ΐ(1ε ιιπιΙΓιρΙίεηΐυηι εδί , νίΓΐϋδ (μιο<μιε ΐηεΓε-

ιηεηΐιιηι ιιεεορίι. Αιΐνεηίεηδ εηϊηι ΟιηδΙυδ, ε( νίΠιι-

ιειη ίιι Ιιοπΐίηίϋυδ ρΐ3ηΐ3ΐΐδ,3η§ε1οδΐ]υε, ιιΐ ίΐα ϋϊεαιιι,

εχ ηοιηίιιϊΐιιΐδ Γαεΐοιιδ, οιηπεηι ϊΙΙατη νείοΓειη εοιίδπε-

Ιυιΐίιιεηι 3ΐ>ο1ετΐΐ. νίιίεδ ηυοπιοιίο ηοη οροΓίοαΐ εοη-

δυείυϋϊιιειη ρηείεχεΓε,, 8εϋ ςιιοϋ ]υδ1ιιηι εδί ίιΐ(]υϊ-

Γ6Γε? Εοεε ειιΐηι ιριοιικιπι ηιαία οπιΐ Ιιχε οπιιδίιείιιιΐο,

βχρίοδβ εδί, ει ηοη Ιίεεί ιιΐΐί εαιη ρηνίοχιτε. Ναδ-

(Ιιγ.ιιιι ίςίιιΐΓ , οΙΐδεεΓΟ , εοηδίιείικϋηειη ίιιφππι» ; $εά

«ριοιΙ δΐΐ υΐϋε ηιιχτε, ηοη (]ΐιοι1 αιιίιηχ ρεηιϊοίοδίιηι ;

61 δϊ φιϊιΐ 051 Ιιοηιιιη, οΐί.ιηίδί ηοη δϊΐ εοηδυείυιΐο, ί(1

ΓιαΙ 3 ηοΐιίδ : δϊ νεΓΟ ρεηΓιεϊοδίιιη εδί, εΐΐ3ΐιΐδϊ εοιίδυε-

ίυοΌ δϊΐ, ίιΐβϊβιηυδ ει ανοΓδεηιιΐΓ. 29. ΕιάεάΊΐ, ίη |ΐιίΙ,

3(ΐϊοί> ΛαοΗβΙαη αιιη ΒαΙΙα πηάΙΙα. νίΰίδΐϊ ςπαηΐη δίΐ

ηχε ρη'ιίοδορίι'ο (6)? Ναηι δΟΓΥΟΓυιιι ^ε^δ ? ηαηι δ^η-

(α) Ηίο ηιειηοΓί3 ΐ3ΐβιΐδ νίίεΐυΓΟίιιτδΟδΙοπιιΐδειιιη 3ίΙΐΛ-

Ιηιιιιιη .ιβοοίιο καοϋρίεπι (ΙοιΙί&ίβ ροδί αϋοδ δβρίειη αιιηο»

δβηίΐιιΐίδ. Νϋΐι ιη ΗεΙίΓϊίοο Ιεχίη ει ΐη νιιΐ^ηΐη, ιριίΐιιιβ

εΙίΒΐιι οηϋοη3ηΙΙ.ΧΧ ΙηΐβτρΓβΙβδ, (Ιιιείαηι ϊη υχοΓεω ΚηοΙιβ-

Ιοιιι εβιο ιΙίοίΐυΓ 3η1θ ίΙ1ο> δορίοιη 3ϋθ5 δεί'νίΐυΐίδ ΐΐιηοδ ,

<•ι εο^ηςίιιιη ΜρΙίπιο ροδί άηεοηι Ιίβιη (Ιίε οοββυηιιιΐϊΐαηι

Γαί45ο.

(Ι») Ρΐιί1οδορ1ιί:ι Ιιίο ϊοοίρϊΙυΓ. ρΓΟ δϊηιμίίείΐηΐε ηιοηιηι εϊ

ρτο Α-υίριΙίιβίε , υΐ δ«ρβ 3ΐίαδ Βρυά αιι^^οβίοπιαίΊ ει »$\ιά

νβίκτε»

ιιεδοϊεηΐεδ ηιι υ$ηυε 3(1 τεδροΓβιη ιιιηηο.'ΐιιΐ, ιριιυ ροδί

ηιιιΐΐη Ιοιηροη νεηΐιιη δΐιηΐ , ίη ΙϊΐϋΓΪδ δΐιίδ εοιίδΐ-

ςηηηΐ : δι Ιϋβηι εαι-αιι , ίικ]ΐιΊΐ , άε[ιιηίΙιιι [ιιετΐΐ : «Ι

βΙίο$ Ικώιιετίΐ, εϊ ΐ|ΐκεευιιια;ιΐ6 ιαΐΐη. ΑΙ Ιιϊο ηΐΙιίΙ Ιίΐο,

$ο(1 οιιπι υΐΐ'ΐφΐε δυηηι :ιικ-ϋΙ;ιιιι ϋειίϊ^δεί, Γιΐίβδ εΐυε»-

νΐ! ριιΙΟΓ. δΟ. ϋίΐεχϊΐ αηίειη , ίιιφπΐ , ΗαεΙιεΙ ηιηφ»

φιωη Ιϊωη : ει .νππ'ίί ει $ερΐεη αιιπίι αίϋ$. ΟυΪ3

βιιϊιη ;ι!ι ΐηϊΐίο ;κ1:ιηι:ινίι ριιοΙΙ.'ΐιιι ρπιρίοι- νειιιΐδΐιιηι

Γοι ιιιιιιιι, βί νϊχ 63ΐιι εοιι$ο<]ΐιυΐυδ εδί : ίιίεο εηιιι ιηης!ϊ

ι1ιΚ•\ίι (]ΐΐίΐιιι 1/ιηιη. Εΐεηϊιη ίΙΙϊιΐδ νοηιΐδ'αδ αΙΙοχϊΐ

οιιπι »(1 οιιιιι ηηκιπι1;ιιιι. Υοηιηι Ιιϊο ϊιοπιιη νίιΐο !)ο-

ηιϊιιϊ ϊιιεΠ3θϊΙειιι ιιιίδεποοηΐϊιιιιι , εϊ (μιοηιοϋο ψΐ;ο ;ιΙι

ϊρδο Γιιεηιιΐ ρΓθηιϊδδ3 ραυίηΐϊιπ πιιιιρΙη.Ίΐ. Ναιιι ηιιϊ

ϋίνίΐ : Ετο Ιεαιηι, ννιίοάίειίΒ Ιε ϊη οηιηΐ νια φι η ηηύηι-

Ιανετίί : εϊ, Αιι^ώο ει ηιιιΐιϊρΐ'ιαώο ιε (Οεη. 28. 15) :

ϊρδε εΐ'ιιιιιι ιιιιιιο οιιιηΐ:ι άΊ$ρεηδ3ΐ. Εϊ ιιΐ ϊ.Ι δΐ-Ϊ3δ, ηυιΐΐ

ϊρ«;ιιιι (Ιίν'πιιιιιι 8εΓΪρΙιΐΓ3ηι Ιιοε πι.ιιιίΓο-Ιο ιΐίεοιιίοιιι.

51 . ϋΙ νίίΙΗ ηιιίειη ϋοιιιίηιι$ Οαια, ιμιοΛ οάϊο Ιιιώΰηίατ

ίία, ιιρεηιϊί νηΐναιη ςμιι : ΠαεΙιεΙ αιιΐηιι ειαΐ »ΙετΗΊ$.

32. Ει εοηαψ'η Λίο , βί ρβρβπ'ί βϋηηι Ιααώο. Υίάε

δοΐεΓίειη Οβϊ δ3ρϊοηΐϊ3πη. Οιιοηϊιιηι ΊΙΙη ηιιΐιίεηι ριιΐ—

εΐιΐ'ϊίικίίικ: δΐΐ3 εοηεί1ί3Γ3ΐ δίΐιϊ ςΓ3ΐϊ.ιιη νίιί, Ιιχε νιτυ

ηιϊηίιηε ΓοΓηιοδ3 οιΐίο Ικιΐιιτί νίδ3 εδί : Ιι.ιηε υοηεβηι

ΓιηϊΙ ρ:ΐΓΐιιί , ΊΙΙιιηι τεΓΟ ϊιπιΐίίοιιι ; Ιιχε ηιιιΐκι διιβ πιϊ-

δοιίεοΓίΙϊη <1ίδρειι$3ΐΐ8 υΐ ει Ιιχε ροι• ΙΠιείΌδ ιμιί εχ οη

ιιβδεοΙκιηΐιΐΓ βοΐβΐίυηι ΙκιΙΐΟΓβΙ , ΐη $υϊ .ιιιιοπίιι νίιιιιιι

3ΐΙϊεϊοιΐδ ; εϊ ίΙΙ:ι ηε ρΓορΙεΓ ρυΙεΙίΓΪΙυϋΐηοηι ει Γοηηο-

δίΐ3ΐεηι βϋνοΓδυδ δΟΓΟΓεηι ΐηδίΐΓ^εΓεί. Ει αρετιιϊι ,

ίιιιριίι, νηΐναηι ε}α$. Οίδεε ηΐε, άίΐεείε, ΟοηιϋΙΟΓβηι

οηιιιίιιιιι οιιιιιί» ιιιοιΙοιίιγϊ 36 <1ϊδρειΐδ3Γε , εϊ ιιπΙιιγπ ιιι

ίρδ3ΐη 3(1 ρ.ΊΐΙΙΙΙΙ) εΧεΐ(3Γ8, Ι1ΙΐΙΙ;ΐΙΙ1ί[Ι10 βδδΟ Ι'ΟΙΚΊΐΙΐίΐΙιδ

ιιιΊ1ίΐ3ΐειιι, $ί ιιΐΐίϊΐ ιΐϊνίικι εοοροπιΐίο. Γη>ρΐοΓε3 οηϊηι

(ΙΊχίι, Αρβηιΐΐ ννίναιη β/ιιι, ιιι βείαηιυδ νοίιιίδδο Ποιιιί-

ιιιιηι Ι.Ϊ3ΙΠ ρπιοΓοηηιΓίδ ΙΐΙιοΐ'ϊδ ;ιρ1:ιιιι ΙΊοιϊ, ηιιο ο]ιιβ

ηιοβΓΟΓ ΙοιιίιοΐιΐΓ. Ιρδε εηϊηι εδί ηιιϊ ϊη νιιΐν.ι Ιί^ιιι•:ιΐ

εϊ 3ΐιίιη:ιΐ Γοείϋδ , δϊειιΐ ει Ο.ινίιΙ ιΙϊεΊι : 8ι»ββρί<ίί ηιβ

άε αίετο ηιαίτΐι ηχεα; (Ρ$αΙ. 138. 13). Ει νϊϋε ηιιοηιοιίο

ηιιιιΐ8ΐΓ3ΐ ηοΐιϊδ ιΐίνίηιι 8ι:ι•ίρΙιιι α ιι:ι1ιιγ:ι• ΟαικΙΪΙΟΓβιη

ιιίπιψιο κιιη νΪΓΐιιΐε εΓΓιεϊεηίοηι ; ιιβηιρο «ΙΙιτίΐΗ νιιΐ-

νιιιιι ίι1οιΐ63ΐη ΐ'οαΊΙοιιίειη , ΚηεΙίοΙίδ 3ΐι1ειιι εοιιδίπιι-

{; .ιιίοιιι. 8ϊ(]ΐιϊ(1επι η3ΐυΓΧ Ποπιηιικ οιιπι δϊι, οιηιιία

ΓιεϊΙε ορεΓ3ΐυΓ. Ει εοηεερ'ιι, ϊηο,ιιϊΐ , ΙΑα, βί ρερεήι

Ι'ιίηιηι 1αοοΙ)ο ; νοοανϊΐφιε ηοηιεη ο/μ 5 ΚηΙηίι , άϊαιι» :

όιι'α νίιϋι 1)ιηιιίιιι 5 νϊΐίΐαίειη ηιεαιη, ιιιιιιο ώΐίί/οΐ ιηε

ΐ'ίι• 1Μ0ΪΙ5. νϊιΐβ η.113111 "πι(3 ιιιιιΙίοΓ (Ιίοϊι : Οιιιιιΐιιυβ

νίδβ Ιιιιηιϋίΐηΐο πιο» ρΓχΙιυϊΙ ιιι ϊ 1 1 Ί ρπηιιηι , ρι-ορ(6Γ

ηιιοηι ίίϋκ'ΐΓ. Ει δρεεΐ3 Ιιίε ίΙεΓυηι , ςιιοηιοιίο Οευβ

ηιυιιεηϋΐΐδ ε«.•Π3Γβ εοηΐεηϋίΐ ευιη εο , εϊ ΙιοιιοΙίοί,ι

3εειιηιυ1»1, δίιιιυΐ βί ]ιΐδΓι δειηεη βιι^εη, ει Ιιιιιο η)3£Ϊ$

ί3θΐι1ιθ3π«Ι)ϋοιιι 1-οιΙιΙϊ νοίειίδ. 53. Εΐ.εοηαρΊΙ, ϊηφιϊΙ,

ϊίβτκιη, βί ρερετϊΐ βϋαηι $εεαηάα>η ίαα>Ι>ο , βί ά'ιχίΐ :

Ληά'ιι-Ίι Όοιηϊηια φιοά οάϊο Παί/εοΐ , βί αρροίΐιιΐ ιιιίΐιί

εϊ Ιηιηε ; ει νοεανϊι ηοηιεη ε}α» $ρηεοη. Ακεικίβ ςυο-

ηιοϋο ρει• δίη^πίοδ ρυεΓ08 βΓβΙϊββ ββϊΐ Οοιηϊηο, 61 ο!»

ΙιοηοΓιείΒ βΐ.ιίοιη 3ηϊηιηηι οΌεΙαηιΙ. Αιιάΐνϊι, βηϊιη ,

ϊη(|ϋϊΐ , ΰβιιιΐηΐΜ, φιοά οάϊο Ιιαοεοτ, βί ιιρροιιιϊΐ ηύ/ιί

εΐΐαην Ηιιμ : ριορίει ε;ι ΥοοανΗ ηοηιαι φα Χφηεοη.
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4. νίϋκΐί φΐοηιοιίο ηοιι δΐηιρϋοϊιβΓ , ηβΐ|ΐιο ιοιπογο

ηοιιιϊι>3 ιι;»ΙΪ5 ϊιι ϋί(1οΓίΙ ? ΥοοηνϊΙ οηϊιη οΐίΐη 8γιικοιι, ί|ΐ:ο-

ιιίΓιτη ηικίινίι Οοιηίηυδ (»). Νουίδ δίι|υίϋειη Ιΐοΐιπιϊοο

ίϋίοιιιηιβ |κ;ι• Ιιοο ιιοπιοιι βϊ^ηαίιΐΓ, ηιιοιΐ αικίϊΐα δίΐ.

54. Ει εοηα'ρίΐ ίίετιιηι , εί ρερετίΐ βίαιη , εΐ άίχίι :

Νιιιιε ΐϊΐηροτίι αραά ηιε ετίι νίτ ιιΐίΐι* ; ρερετί ειιίιη εί

Ιτε* βΐίοι : ρτορίετ Ιιιιο νοαινίι ηοιηεη ίΙΙίιιι ίενί. ΥίιΙο-

Ιιιγ ηιίΐιί Ιιίο δίςηίΐίοϋΐ'ί, οαιη η:ιΐΐ3 ιΐυουπδ Πΐϋδ ηοη-

«Ιιιιιι ροίπίδδβ ηΙΙίοοΓΟ \ ίΐ'ίπιι , φΓι :ι•11ιιιο Ίη Κ;κ Ιιοίοπι

ρΓοροιίδϊοι- οπιΐ : ϊ(1βο ύίείΐ , Ναηε Ιεηιροτί» αραά ιηε

ΐτ'ιΐ νίτ »ι«ιιβ. ΕοΓίβδδίδ 3θεεδδίο ΙιτΙιί νίπιηι ιιιοιιιη

ΓβαΊΙοΙ υοιιονοΐιιιιι , 01 πιοΗιΐδ ιηϋιί ;ιΠΊ:οΐιιιιι. Εοοβ

γιι'ιιιι ΙΓ63 ΠΙίοδ οι ροροπ. 35. Ει εοηεερίι αύΐιπο (ί-

Ιίιιιη, ικ ρερετίΐ, εί ίΐίχίΐ : Νιιιιο ιιιΙΙιμ ίεΐαά εοιιβίϊοοτ

ϋοιιι'ιηο : ρτορίετεα νοαινίι ηοιηεη β/κι ^ιιύαιη. ΟοηΙ

βΛ, Ι$1ηά εοηβίεοοτ Οοιηϊηο.' ϋοηβίεοοτ Ιιΐο ίϋοιιι 081

αο, (.',ι Μϊ.\$ «ί,'ίΐηι, ει £;1θΓΪΓιοα1>ο οιιιιι, ςαία οΐ ιμκιι ιπιιι

ιηίΐιί 3.Ι]γι1ι Γιΐίαιιι, οι Ιαηίαιη ιηίΐιί :ιΙ>ιιιιιΙ;ιηΐί ιΐιι οοιι-

οιν-ϊίι : οι ςιιχ οΙ> εοΓροήδ οΌΓυπιιίΐιιίοιιι άο νίι•ί ογ@•ί

πιο ΙιοηβνοΙβηΓίί ρβποΓιΙβίυπι οι;ιιη, ιιυιιε ρΓυοΓοα-

Ιίοιιο Γιΐίοηιιηα ϋβο ηιίΐιΐ «1»Ι3, ο ι ιικιτοιϊδ οχ< οδδΐι

ύίςοιίδδο , ιιιο , φΐ;ι; οΙ> ϋβΓοηηίΙιιΙβηι ικϋο ΙιαΙιοΙι.ΐΓ,

€ϋη$ο!αΙϋ$ βδΐ, οιΐίιιιιΐφΐυ ΙιηιΐίΙυϋΐ ίη δΟΐΌΓβιη ιηοαηι.

ΙΙι ρβρεήΐ ααίειη 4ιιάατη , ίιΐφΐίι , εεαανίΐ ρατενε. 1.

Ι'.αιιι «Η((•»ι νίά'ιιιεί ΗαεΙιεΙ ιμάα ηοη ρερετίιιεί ίαεονο ,

,ηιιΐίΐιιΐιι ειΐ Ι.ιαιιι αοτοτειη «και» , βΙ ιΐίχίι ίαεοοο , 1)α

ιηίΐι'ι βίίο»: »ίη ηιίιιιιι, ηιοτίατ <•;/ο (Οαρ. 50). Ιηοοιίδί-

(1θΓ3ΐ;ι 01 ιηιιΐίοΐιπδ β>1 Ιιχο ρβΐίΐίο :ιιιίιιι;ι•(|ΐιι• ζοΙοΐν-

ρία ίιιψιι^ηια.ο, Ώα ιηίΐιί ήΐίοι. Νοη αικίϊ.ιΐί, φιοϋ ηοη

νίι-ί εοηευΐιίΐιΐδ ίΙΙί ραππιιι ρι-χΐιυοπΐ, δβϋ ϋοιιιίιιυβ

1)οιΐ8 : ςιιί Ιίι ι•ιΊ/ιί , ϊη^ιιϊΐ , ηαοά οάϊο Ιιαοιπιατ, αρβ-

τιάί νιιΐναιη ηιι$ ? (^ιΐ;ιιο α νίκι ροΐίβ 63 φΚΙ' ϋ1Ι|)Ι-3

ιι;ιΙιιι:ιηι μιιιΙ, 61 ΓοϋοΙΟ η:ιΙιιι•.ο ϋυιιιίιιο νίιιιηι :ιγ-

(,'ΐιίί , φΐί αά Ιιοο ιιίΙΓιΙ εοιιΓοΓΓβ Ιίϋί ρυΐοηι ? θα ιηίΐιί

/ί/ίο$; <ί» »ιι/ΐΗ5, ιιιυιίιιι- €()0. Οηγο ηιαίιιιη 651 Ζ(•Ι()Ι V-

ρΐ;ι, 61 ϋβϋίιιίΐ ϊιι ίιΐίΊμΊοηΐίηιιι : ίιΙ (|ΐιυ(1 61 Ιιυίο ενβ-

ιιίΐ. Υίϋοιίί οιιίιιι οΐιιιπιπι Ιίΐίοπιιιι βογ γΊ$, οι οι^ίΐαηβ

8ΐΐ3πι 8οΙΊΐιΐ(1ίιιοιιι , ηοιι ΓοΓΟΙιαΐ Ικιιιε οοιιΐιιιιι>Ίίαιιι ,

ιΐ6(|ΐιο εοηΙίιιβΓΟ ροίοπιΐ οοβίιαίίοηοηι (ρι.ο »ο Ιιιγ1>3-

Ικιΐ, ί>6(1 ΪΙΙ3 ίιΐ!>ίρίοιιΐί;ο ρίοηα νοι-Ιια 1οι|ιιγΙι:ιΙιιι' : Ωα

ηιί/ιί βϋοι : «η ιηίηαι, ηιοήατ ι'ί/ο. ΡοΠα$$ί$ νϊϋϊΐ νίΐ'ϊ

οι•ι;:> ίΙ1:ιηι ;ιιιιοιβιη , οι ριικιΐι.ιΐ ο:ι (Ιο 03083 ίΙΙαηι Ιοί

Γιΐίοβ Ιΐ3ΐ)0Ϊ886, 01 86 ιιοικίιιιιι ρβρ6ΓΪϊ66 : ιιιιιΐο ιΐίοίΐ ,

Ώα ιιιίΐιϊ /!/>'»(. Ι)ι.'ίιιιΙι! ΙοίΤβΓβ νοίοιι* νίπιηι, 8ΐιΙκ1ίΐ :

{)ιιυ<1 ιϊ ηιϊιιιι$ , ηιοήατ €</ο, ΰιιϊιΙ ί^ίίι,τ ρίη8 οΐ ΙόΙϊ-

{•108118 ,ί.κ-οΙΓ.' 2. ϋιιοοειαηίΐ , ϊιιιμιίι, αά ναΐια Ιιαχ , βί

ιΐιχίί ά : Ναηιαηίά ρτο Ι)ιο ί•ι/η «ιιιιι , ιμϊ /ΊήΠη νεηΐτίι

(ι• ρηνανίι ? ^υΐ^^ ιΙοΓοΙίείο ικιΐιιια: Οοηιϊιιο ΓορΓεΙιοη-

μοιιοιιι ιιιίΐιϊ Ϊιιι1ηεί8? ΗΙβ 681 <|ΐιί ρπνηνίι Ιβ Γπιοΐυ

νεηΐΓΪ8. (ίικιΐΌ ηοη η1> ϋΐο ρειΪ8 , «|ΐιι ροίεβι βρεηιβ

ΙΙ31ΗΓΧ οΓΙίοίιιηιιι, οΐ Ι«οοηικΙ:ιιιι Γαοϋτο νιιΐναιιι ? 1)ί«Ό

ί^,'ίΐΙΙΓ ιΙΙπιιι 6886 <ριί Ιβ ρΓΪνβνίΐ ίπιοΐιι νΟΜίΓΙίί Ιοί, 61

80Γ0Π Ιικο ΟηΙαιιι Γα•€ΐιιιιΙίΙ;ιΐοιη ρΓΧ8ΐϊΐίΙ. Νβ Ϊ^Ίιογ 3

ιηβ φΐ;ιτ38 (|υαο ρΐ';οΙιοΓο ηοη ρο88ΐιιη, οι (|ιιοιόιιι ηοη

$υηι ιΚιιιιί:ιΐΐ8. Ν3ΐη 8Ϊ Ιιοο ίη 1116 Γιιίίϊ,οι , οηιιιϊιιο Ιβ

80ΓΟΓΪ ρΓΧΐιι1Ϊ886ηι , αΐ3]θΓοιη βΐβ3 Ιβ υοηβνοίοιιΐίβπι

ΙιιΙηϊιιη. Αι ΐ|ΐυη(1ο ειΪ3ηΐ!>ϊ ίη ίηΐίηϊΐιιιη ηια]οΓΪ Ιβ

(η) Α \0€β ,υιιΐιριο νο^ αηάϊνίΐ, ϋοπτ3ΐθΓ ]"ϊ£ϊ? φίκο».

οοηιρ1βοΐ3Γ ΙιβηονοΙβιιΙίί , ηίΐιϊΐ ΙίΙιί ίη Ιιοο ρπιαΌδββ

ροΐβΓΟ , 3ϋ ίΙΙο ψ\χη , <ιιιϊ οι βίβΓΪΙϊΐϋΐβιη 3ΐΓθΓΓβ κι

δοΐνοΓβ ροίεβί. ΥίιΙβ ]ϋ8ΐί ρπκίοιιΐίιιιιι, φΐοηκιϋι» βΐϊ.ιιιι

οϋ ίΙΙίΐϋ ιΐιοια 8υοεοη8θη«, ΓβδμοιίΒΐιιη ίΐΐί (Ι;ιΙ ββρϊοη-

ΐΪ58ΪιηΪ8 νοιίιίϊ : οΌεβιΐΒ (Ι.Ιίμβηίοΐ' οιιιιιίίΐ, 0308:ιηκ|ΐιβ

Π13ΙΐίΓ68ΐ3ΙΙ8, ΟΙ ΙΙΟΙΙ ΓοΙίΟΐΟ 1)01111110 (|1ΚΙ•ΓΠΙ 30 »Ιίο 6»

ςυ;ο ίΙΙο βοΐϋδ ρΓχδϋΐΓβ ροΐβδί. Ι^ϋοΓ πι (Ιϊϋίοϊι ςυο*1

δίβιίϋδ Γηο13 βδδβΐ 3 ϋβο , βί νΐϋοιίδ δΟΓοινηι Ιϋιοι ι>

Π ΡΓΟΓβ , νβΙ Ι110(Ιίι)ΟΓΟ δθΐ3ΐίιιηι Γ6φΐΪΓ0η8 , (ΙκίΙ .1.1

ί:κ'ο1ι : Ουοηί,ιιιι ηιιπε (ΙοουϊδΙί ιηβ ηοη οοίρα Ιιι» 1ί-

ϋ Η8 03ΓΟΓ6 , δαίΐοηι 3ηεϊ11απι ηιοβιη 3οείρβ, ίϊϋο8(]υο

οχ 03 ρπ)0Γ63, ιιι ρπΓνιιηι ϊΠςηοιΙ 5θ1αΙϊιιιιι ίιινοιιΪΓβ

ροδδίιη, ο;ι ηοΊΙΓι νίηϋίεβιΐδ ΐ|υχ3ϋ ίΐΐ;» ιιαδοοηΐιΐΓ. 4. Ει

άβάχι ά, ΐηςυϊΐ , ΒαΙίααι αηοχΙΙατη ιιιαηι ηχοηηι : 5. α

ϊηΐτανϊί αά εαιιι; α εοηεβρϊΐ, α ραρεήΐ [ύ'ιιιιιι ^ ικυίιο ,

6. α άίχίι ΛαΰΙκΙ : 3ιιά'κανϊΙ ιηϊΜϊ Όαιι , «ι εχαιιάϊιϊι

νοαιη ιηεαηι, άαάΊίιιηί ιιιίηϊ /ί/ίιιιη. Ρτορϋτ Ιιοο κοίβπ'ί

ηοιηι'η ()ιΐ! ΰαη (ο). ΙΙ;ιύιιίΐ ;ιϋφΐο ιηοιίο ρηι-ίοηΐο 3ΐι

εϊΙΙα νβΐ ϋΓβνοιη εοηδοΐϊΐίοιιοπι : ιάβο ΐμ»α ηοιηειι

ρυοΓΟ ίκιροιιΐΐ , 8Γ3ΐΪ3δίΐοβ 3?ϊΐ Ροιηίηο ργο ηβίο. 7.

Ει ίοιια>ρίί, ίιΐφΐίι, ι'/βΓΜίΗ ΒαΙΙα , α ρβρετίι ,'ΊΙιιιηι ; 8.-

βί άίχίι ΗαοΙιβΙ : ΑάμινιΙ ιηβ Ώειι» , ει εοιιυι'ηαΐα «ιη»

ενηι βοτοτε ηιεα, εί νιναΙηϊ. Ει νοαινίι ιιοηιεη ε]α* Λ'ί-

ρΙιΐΗαίιηι. Ει ϋϊϋίεΐΐ ροβίββ ηιβηίΐβδίο ρει• βηοϊΙΙαπι ,

ίίΐουίοιιι ηοιι ίη 031183 Γυίδββ ο,υβΓε Ιίόοπδ 03Γ6Γ61.

Ιϋβο η»Ιο8ηιΐ3δΐ 8008 Γιϋοδ οιΐιιοανίι, οι ιιοιηϊηα οίδ

ίηιροδϋίΐ, ιιοχίηιβπι ίικίο δίϋί ίρδί οοηδοΐϊϋοιιβιη βδδο

Γ3Ι3. 9. 1} ι αιιίεηι νϊάΐΐ Ιία αχιοά εεαααεί ράνετε, ί/ίριβ

αηάΙΙαιη ειιαηι ΖεΙρΙιαιη άεάίι }ικοοο ιιχοτοη : 1 0. α

εοηεερίι , ει ρνρετίι , 1 1 . Ει άίχίι ί,ία : ΡοΠνηαΐα [ιιί ,

Ιιοο βδΐ , Υοΐί εοιηρΟδ ί.ιι•1;ι ίΐιιιι. Ει νοαινίι ιιοηιεη

ε)ιι$ Οαά. Ει ΐ|ΐιοιιί,ιιιι τείρδβ ενεηίΐ ςιιοϋ ορίβίκιΐ,

νοεανΐι ιιοιηβη ε]ιιβ 6ηι1. 12. Ει εοηεερίι αιί/ιηε, ει

ρερεήΐ αϋιιηχ : 15. άίχίίι/ιιε ΙΛα ; Βεαία ερο , φιία

ΰεαίιιιη τηε άίεεηΐ ηιηίίετα : ει νοαινίι ηοηιαι εμι» Λκτ.

5. νίϋίδΐί (|ΐΐ()ΐιΐιΐ(Ιο βί 1ια•ε ηβίοβ οχ ηηοίΙΙιι ιιι δίΐιί

ρΓΟρί'ΪΟδ ΙϋΐϋΟΓβΙ, 61 Ι)63Ι3ηΐ 86 6880 (1ίο;ιΙ, 61 1)03ΐίΐ0-

ιΐίηο ϋί^ικιιπ οΙ) ρΐΌθΓ63ΐίοηβηι ΟϋοΓοιη. 8οϋ νίϋβ 63

φΐοφίβφκε ροδί 1ι.οι; £0813 δΐιηΐ, υΐ ϋίδοαδ ςιιοηιοϋο

/.οΙοί) ρκυ βΟβοΐίο Ιιοο ει ίΙΙιιο ΐΓ.ιιΐδίΙκιΐ, οι ηυιιο η.ιο,

ηοηο ΐ!1:ι ίπιρι^ηπίΜίοΓ. 14. Ει Μι, ίηηυίΐ, Άαοεη ίη

άίεσιι$ ιηεαϊί Ιτίιίεεα;, ει ίηνεηΙΙ ιιιιιία ιιΐιηιάτααοιατιιηι

ίη άρτο, εί αΙΙηίίΙ εα ιιιαιτί ιιχω. Βίχίίψιε [ΙαεΙιά Ιίιν :

ϋα ηιίΐιί άε ηιαιιάιααοτα βίίί Ιιιί. 15. ύίήΐ αηιειιι ί-ί« :

Νοη 5Λ/ι'ϊ Ιίοί φιοά αεεερίιΐί νίταηι ηιειιιη ? ηιιηι ει ιηαη-

ιΐτααοηι» βίίί ηιεί αεάρίεί? νίιΐβδ φΐηιιιοϋο α^ΓΐΐιιιΙί-

ηοιη 3ΐιίιιιί νοΓίιίδ ηΐ3ηίΓβ8ΐ»ηι ί.ιοίι» Νοη ίαιίι ιΛί,

ϊιι ριϊι, φιοά αεεερΪΒΐί νίτιιηι ιηεαηι ? ιίιιιη εί ιηαηάτααο

τα* βίίί ιηεί αίοίρηι ? Οίχίι ααίειη ΙΙαεΙιεΙ : Νοη αχ ;

άοτηιίαΐ Ιεειιιη ηοείε Ιιιιο ρτο ηιαιιάτααοτί» βίίί ιηΐ. ΙΙ.ι

ιηϋιί (Ιο ιιΐ3ΐιοΊ':ιςοΓί8, εί αοείρβ Ιιοϋίο Ιβουηι νίπιηι (6).

ΥίιΙο (ρκιιιιοιίο 6χΙιί1)οΙυΓ:ιΠβεΙοί ΙΙίίοΙιοϋ* οηιιιϊιιο ϋβ-

ϋίΐυδ. Ναιιι δι Ιηιιΐο οΙιογο ΙίΙίοπιπι Ι,ίχ ιιιιΐο, ΙυίΙ αιΐ-

(ο) Ι!ο1)Γ3ϊοβ ρ. Π3(1ίχ οχι τπ^αάίαινίΐ. Πίιιο ιιοηιοιι

ρΐΗΊΌ (ΙίΐΜίΠΙ, πι ίπ ΙοχΙα (ΙίοίΙπι•.

(ί>) Ρ.χίϊΐίιικινίι νοίικ ΙηΙοι*ρι•6δ Ιιακ: νοΓίιβ βχ Ιβχία ϋϊ-

ΙιΙιυο 6880. 5οϋ 8,11111 3 ςηΓ}'8θ8ΐ(ΐιιιο 3ιΙ;οου οχρίίι'ΐιιίοιιι»

0311183.
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δ'.Είδεςπώςούχ απλώς, ουδέ ώς Ετυχεν,ούδέτάς ονο

μασία; τοϊς τικτομένοις έπετίθει ; Έκάλεσε γαρ αύτδν

Συμεών, επειδή ήκουσε Κύριος. Τούτο γάρ ερμηνεύε

ται το δνομα τή "Εβραϊκή διαλέκτω, ότι ήχούσθη. Καϊ

σννέ.Ιαβεν Ιτι, χαϊ έτεχενυίέν, καϊ εϊχεν Έν τφ

ννν καιρφ χρύς έμον ίσται ό άνήρ μον τέτοκα γίιρ

αύΐψ τρεις νΐονς• χαϊ έκάΛεσε τό δνομα αντφ

Αενΐ. Δοκεί μοι ενταύθα αίνίττεσθαι, οτι και τών δύο

τεχθέντων οϋδέπω ίσχυσεν είς τήν περ\ αυτήν διάθεσιν

Εφελκύσασθαι τδν άνδρα, άλλ' Ετι δλως ήν πρδς τήν

"Ραχήλνενευκώς• διάτούτδ φησιν Έν τφ νύν χαι-

ρφ αρύς έμον Ισται ό Ανήρ μον. Τάχα, φησ\, κάν ή

προσθήκη τού τρίτου παρασκευάση τδν άνδρα εύνοϊκώς

περί έμέ διατεθήναι. Ίδοϋ γάρ αύτώ τέτοκ» τρεις

υιούς. ΚαΙ συΛΛαβοϋσα έτι, έτεκεν ν'ιύν, χαϊ είχε '

Νχητ έτι τούτο έξομοΛογήσομαι τφ ΚνρΙφ " διά τού

το έκάΛεσε τύ δνομα αυτού Ίονδαν. Τ! Εστί • Τούτο

έξομοΛογήσομαι τφ ΚνρΙφ ; Τδ ΈξομοΛογήσομαι

ενταύθα, ευχαριστήσω κα\ δοξάσω αύτΐν έστιν, δτι καϊ

τέταρτον προσέθηκέ μοι υίδν, χα\ τοσαύτην μοι τήν εύ-

πορίαν έχαρίσατο ■ κα*. 87ΐερ άπδ τής τού σώματος

αμορφίας ει; τήν παρά τού άνδρδς εύνοιαν Εμέλλον κα-

ταβλάπτεσθαι, τούτο ή τέκνων παρά τής τοϋ θεού φι-

λανθρωπίας χαρισθέντων μοι γονή διωρθώσατο, καϊ

τής άθυμίας τήν ύπερβολήν διεσχέδασε. τήν διά τήν

αμορφίαν μισουμένην παραμυΟησάμενο; •, χα'ι μετα-

στήσας τδ μίσος ε!ς τήν άδελφήν τήν έμήν. Τεκυνσα

δέ, φησί, τδν Ίονδαν, έστη τοϋ τίκτειν. Ίδοϋσα δέ

'ΡαχήΛ, ίτι ού τέτοχε τφ Ιακώβ , έζήΛωσε τήν

άδε.ίρήν αντής, χαϊ είχε τφ Ιακώβ• Λός μοι τέκνα•

εΐ δέ μη, τεΛεντήσω έγώ. Απερίσκεπτος ή αίτησις

χα\ γνναιχώδης, κα\ ψυχής ύπδτής ζηλοτυπίας πολιορ-

χουμένης• άός μοι τέκνα. Ούχ ήκουσας δτι ούχ ή τού

ά-.ύρδς συνουσία εκείνη τδν τδκον παρέσχεν, άλλα Κύ-

ρ•.ος 4 θεδς, ό Ίδών, φησ'ιν, δτι μισείται, ήνοιξε την

μήτραν αντής ; Τίνος ουν ένεκεν τά υπέρ τήν φύσιν

απαιτείς παρά τού άνδρδ:, κα\ καταλιπούσα τδν τής

φύσεως Δεσποτην, τώ άνδρι εγκαλείς τώ μηδέν πρδς

τούτο συμβάλ>εσθαί σοι δυναμένω ; Αόςμοι τέκνα • εΐ

δέ μη,τεΛευτήσω έγώ. Δεινδν ή ζηλοτυπία κακδν

χαϊ γάρ ε!ς άφροσύνην εκπίπτει • 8 δή κα\ αύτη πέπον-

θεν.Όρώσα γάρ τών τέκνων τής αδελφής τδν χορδν,

χα\ τήν οίκείαν Ερημίαν λογιζόμενη, οϋκ Εφερε τήν

Επήρειαν , ουδέ κατασχεϊν ήδυνήθη τού ταράττοντος

αυτήν λογισμού, άλλ' εκείνα τά άνοιας άνάμεστα φθέγ-

γεται ίήματα, και φηαι- Λός μοι τέκνα• εΐ δέ μη,

τεΛεντήσω έγώ.Ίαως είδε τού άνδρδς τδν περί αυτήν

πόΟον, κα'ι νομίζουσα παρά τήν εκείνου αίτίαν κάκεί-

νην τοσούτου; έσχηκέναι παΐδας, κα\ έαυτήν μηδέπω

τιτοχέναι, φησί• Αός μοι τέκνα. Ε'.τα φοβήσαι βουλο-

μίνη τδν άνδρι, επάγει • ΕΙ δέ μΐ), τεΛεντήσω έ)•ό>.

Τί ουν δ φιλόθεος Ιακώβ ; ΈΟνμώΟη , \'"ϋ'>] φησ\ ,

χρος τίι φηΟέντα, χαϊ εΐχεν αί'τή • Μή αντί θευϋ

έ)•ώ ειμί, ός έστέρησέ σε χαρχών κοιΛίας; Τί, φη

σί, καταλιπούσα τδν Λεσπότην τής φύσειος, τήν μέμψιν

ΙμοΙ Επάγεις; Έκεϊνδς έστιν δ άποστερήσας σε τοΰ

καρπού τής κοιλίας. Διατί μή παρ' εκείνου ζητείς, τοϋ

δυναμένου διανοίςαι τής φύσεως τδ έργαστήριον, χα\

διεγείραι τήν μήτραν πρδς γονήν ; Μάνθανε τοίνυν δ:ι

εκείνος δ σέ στερήσας τού καρπού τής κοιλίας, κα\ τί)

άδε)φή τή ση- τήν τοσαύτην εύπορίαν έχαρίσατο. Μή

τοίνυν τ.λο' εμού ζήτει, ά μή δύναμαι πάρα τχεΐν, χα\

ων ούκ είμ\ κύριος. Ει γάρ έπ' ΕμοΊ τούτο ήν, πάντως

ίν σε τής αδελφής προετίμησα, τήν πλείονα εύνοιαν

περί σέ κεκτημένος Επειδή δέ, καν μυριάκις ώ εϋνοΐ-

χώς πιρ\ σέ διακείμενος, ουδέν σοι πρδς τούτο συμβάλ-

* Ηομ; ;ι|μι(1 8αν. νϊΐϊαΐα ϋΐ.ιιΐ Ηοο ρϊοίο: τήν γάρ διά τήν

ίΐιορφίαν μισουμένην με πριν, νυν αυτός έσεΐται παραμυ6ησά-

μ«•Λ;. ΟοίϊΙ. τήν αϋυμίαν, ήν εϊχον 8ιά τήν άμορφίαν μισου-

μ:'νη, παρ»μυ';ησά|) ενο;, β!ο.

λεσθαι δυνήσομαι, παρ' Εκείνου ζήτει τοΰ και τήν στεί-

ροισιν Επάγοντος, κα\ ταύτην λΰσαι δυναμένου. "Ορα

τού δικαίου τήν σΰνεσιν, δπως χα\ είς Ουμδν έξενεχθείς

Εκ τών παρ' αυτής ρ'ηθέντων, μετά πολλής τής σοφίας

τήν πρδς αυτήν άπδκρισιν ποιείται, μετά ακριβείας

αυτήν πάντα διδάσκων , ■χα.Χ τήν αίτίαν αυτή δήλην

ποιών, ίνα μή καταλιπούσα τδν Δεσπδτην, παρ' Ετέρου

ζητή, άπερ Εκείνος μδνος παρασχεϊν δύναται. Μαθούσα

τοίνυν δτι παρά τού θεού τοΰ τίκτειν άπεστέρηται, και

όρώσα τήν άδελφήν κομώσαν τοις τέκνοις , μετρίαν

γοΰν παραμυΟίαν ποριζομένη, φησί τώ Ιακώβ- Επειδή

νύν με έδίδαξας, δτι ού παρά τήν σήν αίτίαν άτεκνος

Εγώ τυγχάνω, χάν τήν παιδίσκην μου λαβών, τεκνο-

ποίησον Εξ αυτής, ίνα κάν βραχείαν παραμυθίαν εΰρεϊν

δυνηθώ, τά παρ' αυτής τικτδμενα οίκειουμένη. Κα\

έδωχεν αντφ, φησί, ΒάΛΛαν την χαιδίσκην αυτής

αύτφγνναϊχα• χαϊ εΙσηΛΟε χρος αυτήν χαίσνν-

έΛιιΰε, χαϊ Ιτεκε τφ Ίακώδ νΐόν • και είχε 'ΡαχήΛ•

Έκρινε μοι ό θεός, χαϊ νχήχονσε τής ρωνής

μον, χα\ έδωκε μοι νΐόν. 4'ά τούτο έχάΛεσε τύ δνο-

μα αϋτον &άν. Βραχείαν γοΰν Εσχε παράκλησιντί-

κούσης τής παιδίσχης. Διδ χα\ αυτή τήν προσηγορίαν

Επιτίθησι τψ παιδ\, χα*, ευχαριστεί τώ Δεσπότη υπέρ

τοϋ τεχΟέντος. ΚαΙ σννέΛαβε, φησ\ν, έτι ΒάΛΛα, χιιΐ

έτεχε • χα} είχε 'ΡαχήΛ • ΣνναντεΛάδετό μου ό

θβύς , χαϊ σννανεστράφην τή άδεΛ^ή μου , χαϊ

■ήδννήθην. ΚαΙ έχάΛεσε τύ δνομα αυτού ΝενΟα-

ΛεΙμ. ΚαΙ ΕμάνΟανε λοιπδν διά τής παιδίσκης σαφώς,

δτι ούχ 6 "Ιακώβ αίτιος αυτή τής άτεκνίας Εγένετο. Διδ

και τους τεχθέντας ώς οικείους παίδας ανατρέφει, κα'.

τάς προσηγορίας επιτίθησι, μεγίιτην Εαυτή παραμυ

θίαν Εντεύθεν έπινοήσασα. Ίδοϋσα δέ, φησ'ιν, Αεϊα,

δτι έστη τον τίκτειν, καΐ αύτη την χαιδίσκην την

ΖέΛ$αν έδωκε τφ Ιακώβ είς γυταΤχα ' χα'ι σνν

έΛαβε και έτεκε. ΚαΙ είχε \εία• Τεινχηκα, άντ\

τοϋ, Έπέτυχοντοϋ σκοπού. ΚαΙ έκάΛεσε* τύ δνομα

αυτού Γάδ. ΚαΙ Επειδή είς Εργον Εξήλθεν αυτή τδ

σπουδασθΕν , έπωνδμασε τδ δνομα αύτοϋ Γάδ. Και

σννέΛαβεν έτι, χα) έτεκεν έτερον χαΐείχε Αεία•

Μαχαρία έγϊύ, [316] δτι μαχαριονσί με αϊ γνναΊ-

χες • χαϊ έχάΛεσε τύ δνομα αυτού Άσήρ.

ε'. Είδες καΐ ταύτην τους παρά τής παιδίσκης τεχθέν-

τας πώς ώκειώ σατο, κα\ μακαρίαν έαυτήν είναι λέγει

κα\ μακαρισμοϋ άξίαν Επ\ τφ τόκω τ ϊ>ν παίδων ; Άλλ'

δρα μοι πάλ-ν τά μετά ταύτα, ίνα μάθης δπως τδ τής

ζηλοτυπίας πάθος Εντεύθεν Εκεί, κάχεϊθεν ώδε μετ

έβαινε, κα\ ποτέ μέν Εκείνη τούτω έπολιορκείτο, ποτέ

δέ αύτη. Έχορεύθη δέ, φησ\, 'Ρονβην έν ήμέραις

θερισμυϋ χνρών, χαϊ ενρε μήΛα μανδραγόρων έν

τφ ά)•ρφ, χαϊ ήνεγκεν αυτά τη μητρϊ αυτού. Καϊ

είχε 'ΡαχήΛ τή λεία • Αός μοι των μανδραγόρων

τοϋ νίον σου. Είχε δέ Αεία • Ούχ Ικανόν σοι δτι

ΙΛαβες τύν άνδρα μον; μη καϊ τους μανδραγόρας

τον νίοϋ μον Λήγϊι ; "Οράς πώς τδ πάθος τής ψυχής

διά τών βημάτων κατάδηλον ποιεί; Ούχ Ικανόν σοι,

φησ\ν, δτι έΛαδες τύν άνδρα μου; μη και τους μαν-

δρα)ϋρας τον υΙού μου Λήψχι; Εϊχε δέ 'ΡαχήΛ"

Ούχ οϋιω ' χοιμηΟήτω δη μετά σοϋ τήν νύκτα ταύ

την άντϊ τών μανδραγόρων τού νίον σον. Δίς μοι

τών μανδραγόρων, καϊ λάβε σήμερον μετά σοϋ τδν άν

δρα. "Οράς πώς δείκνυται δλως τϊ| εύνοια τής 'Ραχήλ

προσκείμενος ; Ει γάρ και τοσούτων παίδων χορδν

& 8ίνίΙ. βΐ ψιίικμιβ Ιϋ<!8. χα! έπωνόμβσε τό ίνομα. Η.Ο

ΟΙίΓνϋΟ&Ιοπιιιβ ιιι ΙεχΙϋ ΙπΙιΙκό Ιγκ'Ι «τύχηχα. ΑΙ ϊη ΙΙίΙιϋίΐί

τώνΌ' ΐΡβΙιηΐΜ έν τύχη. Ιη ΗβΙ)ΐ•«ο ΙβχιΙιΐΓ 133 κυπι (*■

ηιοί* ϊΐιΐ) ρΓίπια ΙίΙΙΡΓιι 8εοπη(1ιιιιιΜϊ38θΓβΐ3ϊ, ηυί ηοΙ»ηΙ ίιι

ιΐΜΓμιιιι- ΐΡ({εηϋιιηι β58β 13 Νΐ" Ι1"™1 Ιβ*!•»"6•" *«'ΊΙ1'1|"'

ΑιιιιίΙκ <1»ί νοηΗ ήλβεν ή ζώσις- δϊιηπίϋΓΐιυβ ςϋθί|ιιβ υΐ 1ι»

Γ.οίκΙ. οοΗίοε ΓογΙιιγ, ΜβϊβΟΓβΙίη» ΙοοιΙυηί Γίνει, ηλ&ιν Γάδ

«ίΐραττ,ριον, νβιιί! Οαά ρπΐάιιΐοηιιιι ηιηι»ι$; Ι.ΧΧια: ί'.»

νεηυηΐ, υΐ 3 ιΐΓ»ρο«ίΙίοηί8 Ιοοο ΙιιϋβαηΙ, ει "»3 ιύχτ,ν

[οτΐιιιιπιη «ίβΐιίΓιΟΒΓΡ ριιίεηΐ. ΗΙογ. ϊοτΙΙΙ, ((ΙκίΙπ.
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τικτούβης. της Λείας, έτι πρδς την 'Ραχήλ ήν προσκεί

μενος τή1 εύνοια, ει μή τοΰτβ έγεγόνει, πώ; αν ένεγκεϊν

ή Λεία ήδυνήθη τήν μετά της αδελφής συνοίκησιν ; "Ως

γαρ έξουσίαν άπασαν Εχουσα τοΰ ανδρός, ούτο> προίε-

ται των μανδραγόρων τδν άνδρα», καί φησι• Κοιμη-

βήτώ σήμερον μετά σου άντϊ ζ&τ μανδραγόρων.

Πλήροισδν μου, φησ\, την έπιθυμίαν τήν έπ\ τοις μαν-

δραγοραις, κα\ δέχου τδν άνδρα. Παραγενομένον δέ

τον 'ίαχώβ, έξε.ΙΟονσα εϊς σννάντησιν ή ΧεΙα είχε"

Προς έμέ εΙσεΛεύσχι σήμερον • μεμίσΟωμαι γάρ σε

σήμερον άντϊ τών μανδραγόρων τοΰ νΙοΰ μου. Καί

έχοιμήΟ-η, γψΧ,μετά αυτής τήν ννκταέχείνην. Καί

έπήκονσεν ό θεύς Αεϊας, καί σνΛΛαβονσα Ιτεκε

τ' ν .ιέμ.ττον νΐάν. Καϊ είπε Χεία • Έδωκε μοι ό θεός

τον μισΟόν μου, άνΟ' ου ΐδωχα την παιδ'ισχην μου

τφ άνδρί μου. Καϊ έχάΛεσε το δνομα αύτοϋ Ίσα-

χαρ, δ έστι μισθός. Έ.τήκουσε, φησιν, ό θεός της

Λείας. Επειδή έώρα κατώδυνον αυτήν ούσαν και παρ-

ευδοκιμουμένην, έπήκουσεν αυτής δ θεός, καί Ιτεκε

καί είπεν Έκομιιάμην μισθδν ύπέρών έδωκα τήν παι-

δίσκην μου. Δια τούτο έκάλεσεν αύτδν Ίσαχάρ. Καϊ

σννέ.Ιαβεν έτι, καϊ ετεκεν νίύν έκτον. Καϊ εΤπε

ΑεΙα • Λεδώρηταί μοι ό θεύς δώρον καΛόν. Έν τφ

νϋν καιι φ αΙρετιεΤμε ό άνήρ μου • τέτοκα γάρ αΰτφ

νίυνς εξ. Καϊ έχάΛεσε τό δνομα αύτοϋ ΖαβουΛών.

Λοιπόν, φησιν, έπέραστος έσομαι κάγώ άνδρί μου•

έτεκον γάρ Ιξ υιούς. Διά τούτο έκάλεσε τδ δνομα αυτού

ΖαΰονΙών.Έτεκε δέ καϊ θυγατέρα, «αϊ έχάΛεσε τύ

δνομα αυτής Χε'ινα. Έμνήσθη δέ ό θεός. φησ\, της

'ΡαχήΛ, καϊ έ.τήχονσεν αυτής, καϊ ήνοιξεν αυτής

τήν μήτραν. Καϊ συνέΛαβε, καϊ ίτεκε τφ Ίαχώβ

νΐόν. Εϊαε δέ 'ΡαχήΛ • ΆρβΐΛέ μου ό θεύς τύ δι εί

δος. Καϊ έχάΛεσε τύ δνομα αύτοϋ Ίωσήρ, Λέγου

σα• Προσέθετα μοι ύ θεύς νϊύν έτερον. ΆρείΛέμου,

φησ'ιν, ό θεύς τύ δνειδος• έλυσε τήν στείρωσιν, [547]

κατηλλάγη, και διήγειρέ μου πρδς παιδοποιίαν τήν μή

τραν, κα\ ήλευθέρωσέ με τοΰ δνειδισμοΰ. Καϊ έχάΛεσε

τύ δνομα αύτοϋ Ίωσήρ, Λέγουσα- Προσέθετα μοι

ύ θείς νΐόν ετερον.Όράς πώς αί τοΰ θεού ύποσχέ-

οεις κατά μικρδνείς έργον έξήεσαν; Ιδού γάρ άβρίον

πίσων παίδων χορδν δ δίκαιος Εσχε διά τήν τοΰ θεού

περί αύτδν πρδνοιαν. Επειδή γάρ πολλήν τήν ύπομο-

νήν έπ:δείξατο εν δεκατέσσαρσιν έτεσι τήνδουλείαν

ασπασμένος, διά τούτο κα\ δ τών όλων θεός αμειβόμε

νος τοΰ δικαίου τδ φιλίθεον, είς τοσούτον αύτδν αύςη-

Οήναι παρεσκεύασεν, ως έπίφθονον γενέσθαι λοιπόν,

ώ; εκ τών έξης μαΟησόμεθα,οΤςέβουλόμηνέπεξελθείν.

ς-'. 'Αλλ' Ενα μή εις πολϋ μήκος τδν λόγον έκτείνον-

τες παρενοχλείν δίξωμεν τη υμετέρα αγάπη, ει δοκεϊ,

τά λειπόμενα είς τήν έςής ταμιευσάμενοι, τδν λδγον

ενταύθα καταπαϋσωμεν, εκείνο παραινέσαντες υμών

τή αγάπη, μεμνήσθαι τών είρημένων, ζηλοΰν τών

παλαιών τήν άρετήν, ούτω τους παϊδας εαυτών έκδι-

δίναι, ούτω τάς θυγατέρας τοις νυμφίοις παραδιδόναι,

οϋτωδιά τη; οικείας αρετή; τήν παρά τού θεού εϋ-

νοιαν έπισπάσασΟαι. "Οταν γάρ εκείνο; ήμΐν ευμενής

τ|, κάν έπ' αλλότριας ώμεν, κάν πάντων έρημο•., καν

μηδέν*, γνώριμοι, πάντων έσόμεΟα περιφανέστεροι.

Ουδέν γάρ μακαριστδτερον άνδρδς ϋπδ της άνωθεν

χίΐρος βοηθούμενου. Εκείνη; γάρ απολαύων της συμ

μαχίας και Α μακάριος Ιακώβ έπ\ τοσαύτην κατά

μικρδν ηΰξήθη περιφάνειαν, ώ; καί α\>τοΐ; τοις

ύποίεξαμένοις ϊπίφθονο; γενέσθαι. Τούτο τοίνυν και

* Κ ΙίΙιιπι (!ΓαΙ μετά τ6ν άνί^α. ΡΜροβίΙίοηοηι «1γΙο\ι•.

Πΐϋβ, Μ.τεΙ., δανίΙ., ηΐ «ογιρ ρο»ΐιι1:ιΐ]ΐιι>υ5 Ι,ηιτ.

ημείς σπουδάζωμεν, ώστε της εκείθεν άξιυΰσθαι βοη-

Οϊίας, και μή πρδς τάς άνθρωπίνας καταφεϋγωμεν

δυναστείας, μηδΐ τήν τούτων προστασίαν διώκωμεν

ουδέν γάρ ταύτης έπισφαλέστερον • καί τούτο ή πείρ*

τών πραγμάτων ημάς Ικανή διδάξαι. Καϊ γάρ δρώμεν

καΟ' έκάστην ήμέραν όξυ^ίπους τάς μεταβολά:, κα\

είς τδ εναντίον άπαντα περιτρεπομενα , κα\ τδν έν

τή άνωτάτω ευημερία πρδ μικρού τυγχάνοντα, άΟρόον

είς έσχάτην δυσπραγίαν καταφερόμενον, κα\ τά τών

καταδίκων πολλάκις υπομένοντα. Ποίας οΰν άν εΓη

παράνοιας τούτων μεταδιώκειν τήν προστασίαν τών

έν τοσαύτη άδηλία τυγχανόντων, καί ουδέ τά καΟ'

εαυτούς ικανών όντων μετά ασφαλείας διαΟεϊναι ; Λιδ

πάσης μέν ανθρωπινής προστασίας εαυτούς άποστή-

σωμεν, μεμνημένοι κα\ τού προφήτου λέγοντος• 'Επι-

χατάρατος άνθρωπος, ος τήν έΛπ'ιδα έχει έπ" άν-

Ορωπον. Όράς οτι δ τοιούτος ού μίνον άνίητο:, άλλα

κα\ έπικατάρατος, άτε δή καταλιπών τδν τών απάν

των Δεσπύτην, κα\ πρδς τδν δμδδουλον τρέχων, τδν

ουδέ έαυτώ άρκέσαι δυνάμενον; Φεΰγωμεν τοίνυν τήν

κατάραν ταύτην, παρακαλώ, κα\ τήν ελπίία πάσαν

έπ\ τδν θεδν μεταστήσωμεν. Αύτη γάρ βεβαία και

ακίνητος κα\ μεταβολήν οΰκ επιδεχόμενη, καθάπερ ή

έπ\ τών ανθρώπων. "Η γάρ θάνατος ενταύθα διέκοψε

τήν προστασίαν, κα\ γυμνούς κα\ έρημους γενέσθαι

παρεσκεύασε τους έπ*ι τούτον καταφεύγοντας ■ ή κα\

πρδ τοΰ θανάτου μεταβολή πραγμάτων επελθούσα,

άπαντα άκυρα άμφοίν πεποίηκε. Και τούτων τών

παραδειγμάτων πάς γέμει δ βίος. Διδ ουδέ συγγνώ

μης είσϊν άςιοί, οί μετά τήν τοσαύτην πείραν έτι

ανθρωπινή [ΰ-ί 8| προστασία προστετηκότες, και πολλά

κις ύπ' αυτών δοκούντων είναι προστατών τά μυρία

δεινά υπομένοντες. Τοσαύτη γάρ τής κακίας ή υπερ

βολή, ώς καϊ τους θεραπεύοντας τοις έναντίοις άμεί-

βεσθαι. Έπ\ δέ τού τών όλων θεού άπαν τουναντίον ■

χα'ι άγνωμονούντας ημάς εκάστοτε ευεργετεί •>, κα\

τήν οίκείαν απονέμει προστασίαν, ού πρίς τήν ήμε-

τέραν ορών άγνωμοσύνην, άλλα τήν οίκείαν έν άπασι

φιλανθρωπίαν μιμούμενος• ής γένοιτο πάντας ημάς

άπολαύσαι, χάριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών

Ιησού Χρίστου, μεθ' οϋ τώ Πατρ\, άμα τω άγίω

Πνεύματι, δίξα, κράτος, τιμή, νΰν κα\ άει, καί εί;

τους αίώνας τών αίώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΖ'.

Έγένετο δέ, ύ>ς Βτεχε 'ΡαχήΛ τον Ίωσήρ, εΐαεν

ό Ίακωβ τφΑάβαν 'ΑπόστειΛύν με. ϊνα'άχέΛϋω

ΐΐς τίν τύχον μου καϊ είς τήν γήν μεν.

α'. Τά λειπίμενα τών χθες είρημένων αναγκαίο•/

άποδούναι σήμερον χΐ\ υμετέρα αγάπη, ίνα κι\ εκ τών

νύν λεγομένων κα'ι τήν τοΰ Ηεοΰ κηδεμονίαν, ήν πε£ΐ

τδν Ιακώβ έπεδείκνυτο, και τδ τοΰ δικαίου φιλόθεον

καταμαθδντες, ζηλώσωμιν τοΰ άνδρδς τήν άρετήν.

Ουδέ γάρ απλώς ήμΐν τάς ιστορίας ταύτα; άναγρά•

πτους ή τού Πνεύματος χάρις γενέσθαι παρεσκεύασε•/,

άλλ' ίνα πρδς μίμησιν ημάς διεγείρη καϊ ζήλον τών

ενάρετων ανδρών. "Οταν γάρ άκούσο>μ•ν τού μέν τήν

ύπομονήν, τού δέ τήν σωφροσύνην, έ:έρου τό περ'ι τήν

φιλοξενίαν ετοιμον, καί έκαστου τήν πολλήν άρετήν,

κα\ δπως τούτων έκαστος διέλαμψε κα\ περιφανέστε

ρο; γέγονεν, είς δμοιον διεγειρδμεθα ίήλον. Φέρε οΰν

κα\ τά λειπδμενα τής κατά τδν δίκαιον τούτον ιστο

ρίας σήμερον έπελθοντες, τέλος έπιθώμεν τώ λόγ<μ.

7ί-;•«>'εΓ0 ίβ, φησ\ν, ώς ίτεκε 'ΡαχήΛ τόν Ίωσήρ,

εΐπετ Ιακώβ τφ Λαβαν ΆχόστεΜν με, Ίνα

& 5εχ Π155. ημάς !?' ίχάστνίζ ενεργ«Ε<.
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Ιηιο μπόγο (ηα^ϊ* ρΓοροηίΐϋ ίιι Κ.ΛεΙιοΙοιΐ) : »ί Ιιοε ιιοα

ΓινββοΙ Γαοΐυιη, φιοιιιοιίο Γογγο ροΐιιίδδοί Ι,Ί.ι δΟΓηι-ίβ

εοιιΙηϋοπ)ίηιη? II Ι εηίπ) οιηηοηι υϊγϊ ροΐοκίαίοιι Ιΐ ι-

1)οη$, ίι.'ΐ ρβΓπιΐΙΐίΙ 6Ϊ ριο ηιπ ίιι ΐΓ.ι^οΓΪδ νϊπιηι, ει <ϋι:ϊι:

ΩοπηΐαΙ Ιιοάΐε Ιεειιηι ρτο ηιαηάτααοτ'η. 8;ιΙίδΓ;ιο, ίηφιίΐ,

ηιβο ύοδίοΌηο, βΐ βεοίρβ νίπιπι. 16. Αάνεηϊειιίε αιιίειη ,

ΐιιπηίΐ, ίαεου, ιψααα ΐη οεειιηηιη β}η* Ιΐα άίχ'ιΐ : Αά

ηιε ΐηρχεάΐετΐί Ιιοά'ιε; ιηεηεάε εηϊηι εοηάαχΐ Ιε ηιί/ιί ρτο

ηιαηάτααοή» /ϊ/ίί ηι« : εί άυηηϊνίΐ εηηι εα ιιοείε ϊΙΙα.

17. Ει εχααά'ινϊΐ ί)αιχ ί,ΐαιιι, εί εοηεερΐΐ εί ρερετϊΐ ία-

εοοο αιι'ιηΐηιη βΙΊηιη. 18. Ει άίχΐι Ωα : ΰεάίι ηιί/ιί ϋειι$

ηιετεεάεηι ηιεαηι, εο ηιιυά άεάΐ αηάΙΙαιιι ηιεαηι νίιο ιηεο.

Ει νοεανΐΐ ηοηιεη ε)αι ΙιαεΙιατ, φιοά ε»1 ηιετεε$. Εχαιι-

άΐνίΐ, ίικμιίΐ, ΙΚ•ιι$ Ι.ίιιιη ()ιη:ι νίιΐουηΐ οηιιι άοΐεηίοπ),

ηοφιε ν.ιΜο ιιιμγιΙ > η<;ι"ορΐ:ιπι, οχίΐιιϋηίΐ β.ιιη, ίηαπίΐ,

Ι)ϋΐΐ8, οι ρβρβπΐ, ηο ιΐίνίι : Τιιϋ ιηει-εεάΌηι, οο <]ΐιο<Ι

(Ιοιίί αηεΊΙηιη ηιο.ιηι. ΡΓορίιτοα νοωνίΐ ιιοιιιοη β|ΐΐ3

Ι$λο1ι3γ. 19. Εί εοηεερΗ αάηιιε Ωα, ει ρερεήΐ βΐΐαιη

ίί'χΐηιη 20. Εί ιΐί.ιίΐ ί,ϊα : Όοηαν'ιΙ ιηΊΙιΐ 1)αι$ (Ιυηιιηι

ΰοιηιιη. Νιιιιε Ιειηροήι ηιε εΐίαεί ν'ιτ ηιεια ; ρερετ'ι βηϊιη

ε'ι /ΊΙίο» 5('.γ. Ει νοεαν'ιΐ ηοηιεη ε]ηι ΖαοιιΙοιι. Ρυ$ΐ1ΐ3ε,

ίιΐιριίι, ηιιιαοίΐί^ ογο οι ε§ο, (]ΐιΪ3 ρερεπ 5εχ (ίΐίοί. ΙιΙοο

νηεβνίΐ ιιοιιιοη ο]ιιδ Ζαοιιΐοη. 21. ΡερεήΙ αιιίειη ει β-

Ιίαηι, εί νοεαν'ιΐ ηοηιεη β/κι ΙΧηιι. 22. ΠεεοτάαΙιι» α,Ι

ααΐεηι ΰειιι ΚαεΙιείΐι, εί εχαηάίνίΐ εαηι, εί αρετνΐΐ ί/Ί<»

νιιΐναηι. 23. Ει εοηεερίΐ, εί ρερεήΐ βΐίιιηι Ιαεοοο. Ιϊιχ'ιΙ

αιιίειη ΠαεΙιεΙ : ΑΰεΙηΙίΙ α ηιε ΰειι» ορρτοόήντη ηιεαηι.

ϋ. Εί υοεαν'ιΐ ηοιηεη ε]ιιι 3ο>ερΙι, ά'ιεεηί : Αρροίηΐΐ

ηιϊΐιί Ι>ΐΉ$ βΐ'ιιιηι αΐΐιιιη. ΑΰιΙαΙίΙ α ιηε, ϊηιμιΊΐ, ΰειαορ-

ρτοοήιιηι; $ο1νί( δίοπίίι.-ιΐοηι : ρΓθρϊΐίιι$ Γιείυβ εδί ιηϋιϊ,

01 'κΐηιιε.ιηι Γοοίΐ 3(1 ρι-υι.τίΜΐΐιΙιιιη ΠΠοδ νυΐνηιτι , 1ίΙ)ο-

ΐ'3ΐη ;υο ηιο ίοοί: .ίΙι ορρι-οήπο πιοο. Ει νοεαυΐι ηοηιεη

ί)ΐι$ ΙοεερΙι, άΐεεηι : ΑρροαιιΙ ηιί/ιί Οπια βΐίιιιη αίίιιηι.

\'ιάα ((ΐκιιικίιΐο ρααΐαΐϊηι ρΐ'οηιίϋΐοηοϋ Οι•ί ίιι οριι$

0;;γο85;ε 5υηΙ? Εοοο οηίπι (ρι.Ίΐιΐιιιη ΓΟροηΙβ οΐιηηιηι

ΠΓκ ΠΙΠΙ ΟΙΓΟη 86 Ιΐ»1)1ΐίΐ ]ΐΙ8ΐ1Ι8, ρΠίρΙοΓ Π13ΙΐίΓθ$ΐ3ΠΙ

|)ι.'ϊ οι μ;ι 80 |'.πινί(1οιιΐΊ:ιιιι. ^)ιιιιιιί;ιπι οιιίιη ιιιη«η:ιηι

ρι•;ι: 50 ΙιιΙίΙ ρ:ιΐϊι•ηΐί;ΐΜΐ, ίρι:ι!ιΐ(ΐηΙθΓΪιη 3ηηΪ5 801 νι Ιιι—

(.ι-ιιι Γογοιι», ρΓθρΐ0Γ03 βΐ ιιιιίνοΓϊηΐ'υιη Ποηιίπιΐί Γοιηα-

ιιοιάιι8 ίηβΐϊ ρΐβΙαίαπί, ιιι ΙηιιΙιιιη οιιιιι (τοίοιτο Γοοίΐ,

ιιΐ οι ρο8ΐΙι:ιο ίιινίιΙίοδίΒ αΙϋ8 ΟογοΙ, ϊίοιιΐ εχ βοςηοιι-

Ιϊύυβ ιΓΐ80(Μΐιη8, ΐ]ΐια; νοΙΙοπι ρΟΠΙΤίΰΙίΙΓβ.

6. ΜοταΙΊ» ερΐΐοαη» ; Ιιηηιαηηηι ιιιιχίΐϊιιιη ηοη

φκΒτεηάηηι.—Υοπιηι ιιο ρΓθ1ί\ίυ8 8οη:ιοιιοιη οχίοιι-

(1αιηιΐ8 , ηονο πιοΐοβίυπ 088β νίϋθ3Γ εαιίΐαΐί νο$Ιι-:Γ ,

8°ι ρΙ:ιοοΙ, ιρκιΐ' ΓθΙϊ(]ηη 8ΐιηΙ ίη 8θΐ|υοη(οιη οοηοϊοηειη

ΓΟίβΓνβΐυπ , Πιιίαιηιΐδ ΙΓιο κεπιιοιιοιη , ϋΐιιιΐ ϊηίοιΐηι

ο.ΐΓίΐ3ΐοιιι νο5ΐι;ιηι αιΐιηοηοηίοβ , ιιι βοηιπι ςυ.ο ϋίεΐα

ιηη! ηιοιηοΓβδ, ϊιιιϊιογπιιιϊ ρπϊοοππη νίηιιίοιη , ίΐΐϊαβ

ο1οο:ιη(1ο , ριιβΓοβ ηιιρίιιί ιγ;ι(1οι»]ο, νο8ΐΓ3 νίΐ'ΐυΐβ

ΙΙι'ϊ μι-:ιΐί;ιιιι οοιιοίΐί.ιιο νοίιίδ 51(1(1θ11(1θ. Ν.ΙΙΙΙ ΟΙΙΙΙΙ ί 1 Ιο

■ίοΙ)Ϊ5 αιηΐοϋ'ί ΓιιβηΙ, οΙϊ;ι ιιΐ5Ϊ ίιι .'ιΐίοιια Ιοι ι;ι ΓαοΓΪηιιιβ ,

0ΐί3ηΐ5ί ;ιΙι οιιιηίϋυβ ϋο&Ιίΐυΐί , βιϊαητίδί ηυΜίδ οηςιιίιί ,

οιιιιιίΙιυΒ ογΊιιπι* οΙαίΊΐίΓΟί. ΝϊΙιίΙ οηΐιη 1ιι•3ΐίιΐ8 νΪΓΟ

5ΐιροηι:ι ιιιιιιιιι 3(1]ιιΙ0. ι'άΐ'ηίιιι Ι»'3ΐιΙ5 ία«•.ο1> ϊΙΙο ίΐ'Ο-

1)15 ρίΜΜίΙίο , ίη [3ΐιΐ3ΐη ρ3ΐιΙ;ιΙίιη §Ιοιί3ιιι ονοειι>5

Ρ51, III 01 Μ5 (|ΙΙΪ ΙίΙΙΙ) 31)1100 0Χ00ρ6Γ3Ι)1, ΪΙΙ\ϊ(ΙίθϊΙΙ8

511 ϋΐεΐΐ». 1 1 >ι- ϊ;;ί|ι|Γ 01 110$ 8111(1θ3ΙΙ111ί , υΐ 8Ιΐρθ|•|ΐΙΙΙ11

:ΐ«ιρΐίΓ3Ι1Ιι15 3ΙΙΧΪΙίυΐΙ1, ΟΙ 1100 3(1 Ιΐυΐ113Ι105 001ΐΓΐ1£Ϊ3-

ηιυί ρΗηοΐρ3ΐίΐ5 , ηεςιιο ίΙΙοπιιη ρι-.ΓδΐιΙίιιιιι κεοΐοηιιιι :

ηίηϊΙ βηίιιι ροπουΐϋίίυβ ; ϊ(1 ςυοϋ γοπιπι οχροπ^ηιί:)

83118 (!Ί*γΊιιιιι8. Ειοηίιη τη1οπ)ιι$ ςιιοΐυϊο γοβ 50 Ιαιιΐη

τεΙοεΐΐ3ΐβ βϋ πιυΐβιϊοιιεηι ϊιιεΙίη3Γβ, οι νετιί ίιι αΊνοι•-

δΐιηι οιηηί3, ειιηιςιιβ ([ΐιϊ ίη κιιιηηιη ρΓΟδροπΙαΙο ρηιι-

Ιο ηηΐο οπιΐ, βιιΐιίιο Ίιι οχΐΓβηιβη) ΗΐΓεΜείΐ3ΐβιη (1ο]ίι.ϊ,

ηο ι•ευηι ^33ρε η^ΐ. Οιιηηΐ* ϊ^ϊκιγ ίηβ'ρίβιιΐΊχ Γιιοιϊι,

Ικιπιιιι ςικοΓβΓβ ρηΡ8ί(1ίιιιη , ιριϊ Ϊη Ιλιγ, ϊποργΙο βιηια

νοι*κ:ιιιΐιΐΓ , αε ηο ειι» ςυϊϋοιη ρο$5υιιΐ ίη Ιιιΐο οοΐΐο-

03Γ6 ? ΙιΙοο ;ι!) οπιηί Ιιιιιηαιιο ρηο$ί(Ηο (1θ8ί8!3ΐιιη•; ,

ιηοΐ)ΐθΓθ8 εΐίίηι ρΓορΙιεΙ.τ: (ΙίΓβιιΐίδ : ΜαΙεάϊεΙιιι Ικηηο ,

φι'ι $ρεηι ροηίΙ ίιι Ηοηιΐηε (]ετ. 17. δ). νί(1κ5 Ιβίοηα

ΙιοιηίικΜίι ηοη 5οΙηη) ίηδίρίοηΐεη) , βοιΙ βΐίηιη ηιαίο-

(Ιίοΐιιιη ε£8β : ηΐροίε ηιιί ι-οΐίείο Ποινικό οιιιιΓιιιιιι , 3(1

εοιι-οι•νιιηι ευΓπΐ , (|υϊ δοιηοϋρβυη) ]ιιν3Γο ηο(]ΐιίι ?

Ρυςίβιηυβ ίςίΙιΐΓ ιη:ιΙο«1ί<-( ΐοππη Ιιιιηο, ογο, οι οιη

ηοηι «.ρ.τη ίιι Οοιιιιι ΙπιιΐδίοΓαιηιιβ. ΙβΙα οιιίιη δοΐϊϋα

081 εί ϊιηηιοΙ)ί1ί8 ει ηο8εί3 νϊεΪ8$ίΐΐΜϋηΪ5 , ου]«8 ρΐβιιη

651 ί1Ι:ι ηιιπιη ίη ΙιοιιιίιιίΙιιΐδ ΙνιΙιοιιιιη. Υι•1 οιιίιη ηκΐΓ5

ΙοΙΙΪΙ ΙιιιιΐΝΐηηηι ρΓχβίιΙίηηι , οι 008 ηιιί :ΐ(1 Ιιοο εοιιΓιι-

ρίιιηΐ, $0ΐίΐ3ηο8 ιιικΙο5(ριο ΓοΙίικριίι : οΐ νοί οΐϊιιηι

«ηιο ηιοΓίοιη ιηιιίαίο ιοπιιιι αηιΐιουηβ οιοπί,ι ν.ιπι

ΓιιίϋϊΙ. ΙΊοιιιι 051 Ιι;»>(: νϊΐη εχοιηρίίδ ΙαΙίΙ>ιΐ8. ΙιΙοο Γι

ροδί 13111.111) εχρεηοηΐϊϋπι ηιιΙΙβ νεηί;ι δΐιιιΐ (Ιίι;ιιί, ι;ιιί

ηιΙΙιιιο Ιιιιιινιιιο ιΓιΙιιπΙιιγ ρπο,^ίιΐίο , οι κ.ορο ;ι!ι ίΙΙίΝ,

(μιί 6Ϊ5 ορίΙ(ΐΐ3Π νί(1ο1)3ΐ)ΙυΓ , ίηΠηίΐα ιικιία Γοπιπι.

Εοιικιμιο βηϊιη ογουϊΙ ιιι:ιΙ.ΐί:ι, ιιΐ ιιιη1:ι η ροικίαηΐ ρ|ί;ιπι

ίΪ8 ίριί ίρ505 5υηιιηοροΓθ εοΐοΐιιιηΐ. Υοιιιηι 3|κκ1 ιιπί-

νιτίοΐ'ΐιιιι Ποιιιιι Ηοοιίί ΙΌ5 50 ΙιιιΙιο! ; ιιακι ΓιεοΙ ιριοιί-

ιΐίο ίη£ΐ'3ΐί 5ίιηυ5 , ΙιοποΓ.ιοίι ΐαπιοιι , 5υοηυβ ρΐ'Χ5Ϊ(1ίο

ηοβ ηοη (Ιβίΐίΐιιίΐ , ηοη 3(1 ίη^ηιΐιιιη ιιο^ιπιηι ΓΟβρί-

οίοιΐ5 3ηίιηιιπ), 80(1 ίη οηιιιίοηδ ρι•ο ϋΐι.ι 3£0ΐΐδ είοιηοη-

Ιί;ι : < ι ιΐ :» ιιοΙημ οηιηίΐχΐδ Γπιί οοηεοϋηΙυΓ , βΜΙία οι

ηΐί50ΓΪΟΟΓ(1ί3 Ιΐιιιιιίη'ι ηο.-,ΐι-ί ,Ιοϊ,ΙΙ ΟΐΠ5ΐί , ιιιιιι 1,110

Γαΐΐ'ί δίιηυΐ ει δρίιίΐιιί 53ηοΐο βίι ςΙοιί3 , ϊηιροΓίΐΗΐι ,

Ιιοιιογ, ιιΐΜΐο οι 5('ΐιι ρ«ι•, εί ίη 5;οι•ιι!;ι 5α.ου1οπιιιι.

Απιοη.

Ι10ΜΙΕΙΑ ΜΙΙ.

ΕαεΙυηι ε$1 αηιεηι ροιίο,ναηι ρερεήΐ ΗαεΗεΙ 1ο$ερΙι, άϊ•

χιΐ Ιιίαιΰ αά ί,ιώαη : Πίιηίιΐε ηιε, ιιι αοεαιη ΐη Ιοεηηι

ιηειιηι εί ΐη Ιειταηι ηιεαηι (Οεη. 30. 25).

Ι.ΕχεηιρΙα ιαηείοηιηι ίηιΐΐαηάα ηοό'α ρτοροηΐί 5εή-

ρΐατα. ΜαηαιίιΊικΙίηε η'ιΐάΐ ναΐΐάίαί. — βοΐίιριίιΐδ Ιιοιί

(Ιίοΐοΐ'ηιη ιιο5(πιιιι 051 Ιιοιίίο \'Ο5ΐΓ0Β ε3π131ϊ γοιΙιΙοιο ,

III 0Χ Ιΐίδ (|11;0 ΙΙΙΙΙΙΟ (ΙίοΙΙΙιΙΐΙΓ (ΙΪ5('βΙΙΐ65 01 ρΐΌΥίϋΌΐΙ-

ΐίαιιι Οοί, (ρι.ιιη ογ^3 Ι3θο1) ι1οοΙ;ιι;ινίι, οι ]ιι;.ΐί ρίοίη-

ιοιιι 5ροοιαη1θ5, ίιιιίιοιηιΐΓ ο]υ5 νίπαίοιη. Νοςυβεηίηι

9ΐ)8Γ|Ι)6 6:1118» 53ΙΙ01Ϊ ϋρίΐΊΐΙΙ» £Γ31Ϊ3 5(Ί'ίρΐ3<ί ηθ!>ί$

Γι'Ιίιριίΐ 1)3506 Ι|Ϊ510ΓΪ;Ι8 , 50(1 111 3(1 ϋ'.ΐιιιιΐ.ιΐίοιιοίΐι εί

ϊιιιίΙ;ιΐίοηοιη Ιιιηΐυπιιη νίΓΟΓαιη ρΓονοοοΙ. (}ιΐ3η(1ο

οιιίιη 3υ(1ίηιυ5 1ιη]ιΐ5 ιριίιΐοηι οΐιοιίίοηΐίιιιιι , Ϊ5ΐίιΐ5

αιιίειη εοηΐίηβηΐίαηι, ίΐΐίηδ νοΓΟ ίη Ιιο5ρίιίΙ)ΐΐ5 εοΐΐί-

^οηϋίδ 8θΙ1ίείΐιΐ(Ιίηοιη , ηΐΒβηοηΝίυβ βίηβΐιΐοΐ'ϋη) νίΓΐϋ-

\εη),3ε ςιιοιηοιίο είαπιειίηΐ , 3(1 βίιηίΐί» Γϋείεικία

οχείΐιιιιιιιΐ'. Λ§ε Ϊ£ίΐιΐΓ 3(1 εη ςηο; τοίίεο βιιηΐ ίη 1ϋ-

810ΓΪ3 ϋϋιΐδ ]ιΐ8ΐι Ιιοιίίο ;ιοοο(1οιιΐοί, Γιηεηι ίηιροη-ιιηιιβ

δεηηοηί. 25. Ραείιιηι ε»1 αιιίειη , ίηηοίΐ , ροίίί/οηιιι

ρερετί! ΙΧαοΗεΙ ΙοιερΙι , ά'ιχΐΐ ίαιοΙ) αά ί,αοαη : ΰίιιιίΜ



495 8. ΜΛΝΝΙ5 (Ί1ΚΥ8Ο5Τ0ΜΙ Α^αίΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟ»». 4δ6

"ΐί , κ/ αοεαιη ίη Ιοαιιιι ιιιειιιιι εί ίη ΐετταιη ηιεαηι. 26.

Ηεάάε τηίηί αχοη•$ εί μΊΊο* ηιεο» ρτο φιώικ ιβτνινί Ι'ώί.

\"\<1β ]υδΐΐ Π)3§ηαιη ϊη αίϊοοίιι ρι-ουίΟΙεπ) , φιηιηηϋο

νί(1(.'Π8 πκιηίΓεδΙε Οευηι $υϊ παυείΌ ειιπιιη , ιιοιι δΐιρβι•-

Ι)ίνϊΐ γοιιΙγ.1 ίηΙ«η , δοά οιιπι ιηη8η3 ηιηηδίιείιιιΐίιιβ

<1ϊχίΙ, ΟίηιίΙΚ ηιβ, ιιΐ αοεαιη. ΥβΓβ ηίΙιίΙ ηιηηδίΐο-

Ιικϋιιβ ναΙίαΊι», ιιίΐιϋ ροΐεηΐϊιιβ. Υϊ<1ο ϊ8ϊΐοι• φιο-

ιηοιίο ρηηιιιπι ηιηηδϋοΐιιϋίηβ υδΐΐδ , εΟεεί! υ( 61

Ιλ1»π Π)3§η3 εί βοπενοΙβηΓι» ΓβδροιιιΙεπί . 27. β/-

χίΐ εηίηχ εί, ΐηαυίΐ , ίαοαη : 8ί ίιινεηί αταΐίαηι εοταηχ

Ιί , ιίηιιίάειιι οοημοίανε εετίο ροαιιτη φιοά οεηεάίχε-

τίΐ ηιε Οειιι ϊη ίιιβτιιιιι Ιιιο,ϋ. Ιιιάίεα ηιίη'ι ηχεταάεηι

Ιηαιιι,εί άαοο. Νοη ΐ8η<>Γ0 , ϊηφιΐΐ , ροδί αάνοιιΐιιιη

Ιαιιιη ΙοοιψΙιΊίοΓβιη ηιίηϊ άϊνϊηβηι οεηενοίειιιίαιη εοιι-

ιίβΐβδβ. ΙρίΐαΓ ψιϊί ββηΐϊο ϋειιείίεϊα ςυ.•» ηιίηϊ ρι-ορίβΓ

ηιΐνβηΐιιιη Ιυιιηι άαΐΆ δυηΐ, αυίιιΐβιη νϊδ ιαβηβάβΜ

Ίιιϋϊοα, βΐ ε8ο ρπιπιρίβ ρι•=Ρδΐ3ΐ>ο. ΟοηδϊϋβΓα ηυβιιΐυηι

ν3ΐο;ιΐ πιηηδίιείυάο : ηβ ροιΤιιηείοπε ϋϊεΐυιη ΐΜηδοη-

ιηιιβ; δβϋβΙΙοηάο φιοηιοιίο ]ιΐ8ΐυδ ηοΐ|υε εο8ίΐ3νειϊι,

ηοπυο ιηοηΐίοηβηι ίοοοΓΪι, ηβφιε γο<|ιιϊ5'κ•γϊι πιει-εε-

Οοιη Ι.ιΙ>οπιιτι ; ββα" Ιιυε δοΐιιηι ϋίχοπι , Ηεάάε ηιίΐιϊ

υχοτει ει Ιίοετοί ρτο ηιιίοιι» ιεηίνί ίίοί , ιι! οοεαιιι : ΗΙβ

ΓθνβΓΪΙυ8]ιΐ8Ιΐ πΐ38η3πι »!πιιίΐ3ΐεηι, ϊηςυίΐ : ϋΐε φιίΠι

νϊβ Ιίϋί ιηεΓΟβϋβπι 3 ηιβ η\ιι•ί , ει ί||αηι ρι•οη•ριε άΆυο.

Αηηοιι ευηι ίρβο ει-αιιΐ πιιιΙίεΓββ βΐ ριιοι•ί?Οιι:>Γβ ί8ί-

ΙϋΓ άίχίΐ, Ηιάάί ηιίΐιί ιιχοτε* ει ρηετο» ? ϋί8ηο ηοηοι-β

εαιη ρΓ08(•<ιπυΐϋ8 ββι , δυιιηιηυε ηιοΓβιιι ρει- οηιηίβ

0ΐ)δβΓν3ΐ, βΐ ϋ1)8Γ6 «1ί806(ΙβΓβ ΥϋΙΙ.Υίϋβ ϊβϊΐυΓ εχ νει•-

Μδ ίρδίβ ςηοηιοάο βΐιπχίι ίϋϋαιιιιιη, υΐ 86 ιηειτβα'βηι

«ΙηΐϋΓϋΐη βροηΐβ ρΓΟίηίΙΙαΐ, αίςαβ οΐίειϊυηβιη βϊ ρβΓ-

η.ίιιαί. ς.,ία ϊ8ίιϋΓ ^ι8ΐυ8? νί(1β βΧ€β„βη1βιη φ8

ιηβι.βυβίυϋίηβιη, ςυοηιοϋο ηβςιιβ ϋίε οηβι-0808 βϊ ιηο-

Ιβ8ΐυ5 681 Ι,,ΐΜ,ηο. 8βϋ ηυϊϋ?|ρ5ϋ,η ΐβδίβιη Γαοΐι βυί

βΙΓεείυβ βϊ οΓΠοίοΓϋηι δυοΓϋΐη. οι βυα; οιηιιΐ ΐβη)ροΓβ

"ι ιΐΐο δβΓνίβιιϋο ^βηβνοΐοηΐϊα;. 29. Τη ηο$ιί , ϊιιηυίΐ ,

ΟΜαϋίβτ />»< ΜηΙβταΗ ' , «/ ηααηΐα (αιήηΐ ρκοτα Ιχια

***"• δ°• Ρ<<™« «ηϊηι ίταηΐ οοταηι «β, «/ αηαα αι,ιί

ί» ηααηαηι η,ΗΐιϊΐΗάΐη*Η , α οεηεάιχίι α Ώοηιϊηη, αά

ρ«Ιαη ηκαηι : ηηκ ψΐωτ ,,ηαηάο (αάαη Η ε0ο η,ΐΙ,ί

•ρ* άοηηηι ? Τβ νοοοίββίβιη ΙβϋοΓϋηι ιηοοΓϋΐη.νίίΙίδΐϊ

οηιηι ί,ϋ3ηΐο δΐυϋϊο βϊ ίΐίβ οιηηϊβ 3ϋ ■Ϊ8ΐηηη1 , 30

«)<ι«ιιι,»ϋο ίη ρβΓνο ηυηιβΓΟ ηοοοροπ,,, ροηοΓα ϋ,α

ς»*<1ι11βοηΐΐανϊ8ϋαηΙίη(ΐι,6 η.ο.•. ίη ΐ;,ηΐυηι ηυπίϋΓυ».

0Γ0800Γ6 0ϋΓ3νΐ. Οβί,κΙο ,110ΙΙδΐΓ..ηδ 5.1^.1» ΓβΙϊβίθη6ΙΙ1

ιιι<|ϋΐΙ : Βεηβάϊχίι ΐ,ώιι Ιε ϋοηώιιιι αά ρεάειη ηιειιηι :

ηηηε ψΐι,τ αι,αηάο (αοϊαηι εΐ εαο ηιίΙ,ί άοη>ηηι? νίϋίίΐΐ

βιίαηι ΐΡ8β ροχΐ ηιυυηι ιϋνβηΐυιη 8Γ3|]3ηι «Ιίνϊηϊΐη

Ιϋ38 3ΠΧΪ886 ΓβοαΙίαΐβδ. Νυηο ίΒΐΐϋΓ, ςυοηίβηι οι ο8ο

ίΐϋκ ηιβ3Β βΓβηΐ ΓαουΙΐϋΐίϊ οηιηία πι.ι8η3 βιιίιηί βϊβοπ-

Ι3«β ίαοΐβ.18, ιηίηΐδίβπϋπι ρβΓΓβοί, β( 9ΤΜΙΛ Ββί „,3.

ηιίββΙ» νί83 βδΐ : ]ο81ιιιη βδΐ ιιΐ βϊ ρ8ο πιΐΐιϊ ίρδϊ Γβείηηι

«Ιοιηυηι. ς,,ίϋ 08, , ΜΠιϊ Γ:ιοί;ιη, ύοιη„η ■> ω β«.() ,„

ΙιΙ)0Π3ΐ6 ρθ81θ3 νοΓδβΓ, οι οηηι (Ιοηιυδ πιο.τ; Ηη-

1>β3πι. Η.ΈΟ ιιΐ βυϋίνϊι ίβΐ,αη, 31. Ζ>«ί<« ; (^Μ „«

άαδο? Οαϊά νΐδβιηβ Ιίσί («3π? ΟοπΗιοογ ρι,ΐπι, βϊ ίη-

<1οί3δ ηοη βο : δοίο ο.ηιη ςϋβηω ηιίηΐ Γ.ιοΓΪηΐ η η60

<«31λ, βϊ ψιοο* »6ηβ(1ΐχβΓίι ηιβ Ώουδ αά ίιι8Γ(;88αηι

' Οϋβία» «β., ςαα Ηοί άεάεηη.

Ιυαιη. ΙΗχϊί αηΐε,η ει ^<Λ : Νοη άαΙ>ΐ$ ηιί/ιι ααΐύ-

ηηαηι. 8ϊ νετο \εεεή% νετοηηι ί$ί«ά, ϊΐεηιιη ρακαηχ ονα

κια». ΝίΙιίΙ νοίο η ΐβ πιβι-εβαΊδ ηοηιίηβ ΓβροΠΛΓβ, δο<Ι

Ιιηο (ηιιΐιιιη ηοοά ιΐίοο δΐΐδοίρβΓβ , 61 ίίετηηι ραχο

ονει ίυηβ. ^ιιο<1 ουίβηι νοίο, Ηοε βδΐ. λ'κΐβ )υ8ΐυη>,

ςιιίβ δροΓανίι ϊη 3ΐιχΐΠο ϋινίηο, ςυαίϊ» ρΓοροηβι Ι,β-

1>ηηο. 32. Ρτωίετεαηΐ , ίιιααίι, ονη (η<β Ιιοάϊε.εΐ $ε

ατε()α ϊΙΙίιιο οιηηειη ονειη (ηιεαιη ϊη αφιϊι , εί οιηηίι

ιαΰαΙΙιϊίαιίί Η ηιααιίοαι ίπ οαρτϊ» ετϊί τηϊΐιϊ χηεηει.

33. Εί εχαηάϊεί ηιε]ιι$ιϊιϊα ηιεα ίη άϊε εταίίϊηο,ηιηα ε»1

ηιετεε* ηιεα εοταιη Ιε : οιηηβ φιοά ηοη (ιιεήί τηαενίοιιιηι

εί υαήε αίοϊεαη» ίη εαρτϊι, εί αιιοά γη/βιμ ίη ααηϊ$, (ηπο

$νοΙαΐηηι ετ'ιΐ α ηιε.

2. 0οιΐδίϋ6Γ3 ]ϋδϋ ρπιϋοηΐί.ιιη. Οιιοηίιιιιι δείβοαΐ

ςϋηιιΐβ δϋιί δοροπιβ 8ΓϋΙϊα ηΒ"υ180Γ8ΐ,61 νίϋοΙκαιίΓ δίΐιί

δεειιικίυηι ιι:ιΐιΐΓ33 οηΐϊηειη νεΙ ϋίΓΠείΙε 68δβ , νβΐ οιιι -

ηΐηο ίηιροδδίΐϊΐβ (γϊπιπί βηϊπι εβί νβήοηι βϋδβ εοΐο-

Γβπι ρεεικίιιιη Γεεειιβ ηαίπιυηι), Ιιαχ ρβΐίΐ αϊ) εο, ιιΐϋΐΐ!

ροιϊΐΐοηϊ ε]υβ Ι,βυοη βίβΐΐπι «ηηαϊΙ, ει ίηηιιίΐ : 34. 6ΊΊ

}ΐιχΙα νετ'οηηι Ινηηι. 35. Ει (ΙϊυϊίϊΙ ίη άίε ίΙΙα Ηιηοί ηια-

αιίοιοι εί ηώαΙΜεαηΙει , εί οιηιια €αρνα» νιααιίοαίί εί

ιηΰαΙΗεαιιίει, ει οηχηε αιιοά εταΐ ίη εί* εαιιάίάιιηι , εί

οηιηε φιοά εταί (ηκηηι ίη ονίοαι, ει άβάίΐ ρετ ηιαηαηι

βΐίοηιηι $Ηοτηηι : 36. εί (ιχίΐ ά'ιΜατε ν'ιαηι ίήηιη άίεηιηι

ίηΐιτ εα ει ίηΐετ ^α^οο. 8ερ3Γ3νιΐ, ϊη<ιιιίΐ, 8Γβ8εδ δεευιι-

(Ιυηι ρΓοροδίΐίοηβηι ^3! οΙ> , ει ϋβϋΐΐ Οΐϋβ δυίδ : Ιαεοϊ

αηίειη ρανίι ρεειιάει ΙηΙιαη ηΓιηααε. ΟιιαΙοδηηηι Ιιχ ?

Νιι1Ι:ιιη δεΐΐϊοεί Ιιβϋεηΐεδ εοΐοηβ ν.ιπϋΐηίειη. Ιΐοε 3ϋ-

Ιοιη ΙοΙυπι Γιείοιη οβι, πι ^α»1ι15 τβϊρδί» οοιηρεΠηιη

11306Γ61 ϋβϊ 6Γ83 δβ ριονϊϋοηΐϊαπι , 61 1,:ι1)3η ν'ιϋοΓβΙ

ηιιηιιΐιιηι ϋοί αιιχίΐίυπι ΙιβΙιοηΊ ϋ:κ:οΙι. 37. Αεεερίί ο«-

ίειιι ίαευο, ϊοςυΐΐ, ίίοί βίταπηι αψααηιιηι νίτίάειη εί

βηι/ράαΐΐηαηι ει ρΐαίαηί, εί άεεοτίίοανίΐ Ιαεοο εα» ίη άβ-

ίοηκαιίοηεηι αίοαηι , αοίαάειΐ! φιυά υίήάε ; αρρατεοαΐ

ααίεηι ϊη νίτρα αίουηι. φιοά άίεοηίιαταί νατίαιη. 38. Ει

αρροιιιίι νίτααι, αιιαχ άεοοτίίεαιίΙ, ίη ϋαηαΐα αφιαίοτίοί,

ία αιιη νεηίτεηί ρεειιάα αά οΛεηάατη, εοητίρετεηΐ ρεειι-

άεε Μΐιιιάιιηι νίταα$. 59. Ει εοηάρϊεοαηΐ ρβεαάα κ-

αιιιάιιηι νίταα$ , ε! ρερετύτιαιΐ ριεαάει $αοαΙΙ>αι , ηιαειι-

Ιο$α$ ει είηετϊάο εοίοτε ιραηαι. ΙΙαιε Γίΐείειίδ ]ιΐδΐυ8

ηοιι 3 δί'ϊρδο ιιιονι-ΙκιΐιΐΓ, βοιΙ ϊιι^ρΪΓαίιΐο ηιΐ'ΐιΐί είιιβ

δυριτιια 8ι•;ιΐϊ;ι. Νεί|υ6 δεευηιΐυηι ικιΙιιγο: (ΐηΐίιιοιη

ει-31 (\\\οά Γιεύαΐ, βειΐ ναΐϋε αιΙηιΪΓαΙιϊΙβ , ει ικιΐιιηκ

ιηοιίιιιη ΐΓβη&οεηιΙυιΐδ. 40. Ει ααηο», ιιιιμιίι , άίιΐίηχίΐ,

ει ιΐαΐαίι εοταηι ονίΰιι» ατίειεηι ιιιΜοίεαιιΙεηι ; ε! οιιιηε

ναήιιηι ίη ονίοιιι : ει κρατανίΐ ονε» αιαι, ει ηοη ηιίκνίί

εα» αιιη ον'ώια ίιώαη. Ροδίει ηυ'ο οηιηία (]ϋ.ι• η:ι$εε-

|}«ηΐιΐΓ, βηηΐ (:ιΙί:ι ηιι:ιΙϊβ ρΓοροβυϊΙ, δορβΓανϊΐ εη , οι

Γοι-ϊΙ δϋιί βΓε86δ δεραι-.ιίοδ. ΙΙ.Εααιιηι ε$ΐ αιιίειη ίη

Ιεηιροτε ηαο εοιιείμίιιηΐ ονει ατανίάα: , ρο(ΐιίΙ ίαεοο νίι:

ςαηι οοταηι ονίύιι$ ίη εαηαΐίοιιι, ηΐ εοηάρετεηΐ βηχία νϊτ-

ραι. 42. {ίηωπίο αιιίειη ρατ'ιώαηΐ οτει , ηοη ροηεύαΙ.

Γαεία αιιίειη ιιιιιί ηοη ί'ιαιιαία ί,αοαη, ίίρηαΐα νετο ία-

εοο ; 43. ί'ί ά'ιίαΐη» ε$ί Ιιοηιο ναΐάε ναΙάε. ()υίιΙ νηΐι δϊυϊ

ϊΙΙ.1 Γερεΐίιίο? ΑΙιΐιηιΙαιιΓιαηι ιηιιΐίπιη 8ί8ηϊΓιν3ΐ : βϊ

ευιη ηοη ηιοϋο ϋϊιηΐυηι, δεα* εί βιΐιιιοιίιιιη ιΐίΐαΐυιιι

ίυίδδβ. Ειιεηιηΐ ειΓιπι «, ίηηυίΐ, ρεεοτα ηιιιΐια ει οονα

ει $ηνί εί αηείΙΙοε. 5ρ(1 νΐϋε Ιιίε ϊΐεΓυπι ]π3ΐο ίηνΐϋϊαιιι

ϋαίΐί. 1. Αιιάίνίί οηιηι, ιη']ΐιίΙ, ναΐα [ΊΙίοταηι Ιαοαη
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άπέΛθω ε'ις τϊν τόχον μου κάί εις τΙμ• γήν μου.

Άχόδος μνι τάς γυναίκας καϊ τα παιδία μου, περί

ών δεδούΛευκά σοι. "Ορα τοϋ δικαίου τήν πολλήν

εύγνωμοσύνην, πώς δρών εναργή την παρά τοϋ θεοΰ

εύνοιαν περ\ αύτδν, ουδέν μέγα έφρόνησε κατά τοΰ

Λαβαν, άλλα μετά πολλής της επιεικείας φησίν Άχό-

στειΛόν με, Ίνα άπέΛθω. Αληθώς ουδέν επιεικείας

Ισχυρότερον, χα\ ουδέν ταύτης δυνατώτερον. "Ορα

γοϋν, επειδή προλαβών τή" επιείκεια έχρήσατο, όπως

καϊ τδν Λαβαν παρεσκεύασε μετά πολλής της ευγνω

μοσύνης τήν προς αύτδν άπδκρισιν ποιήσασθαι. Είπε

γαρ αύτφ, φησ\, Λάο*α»•• ΕΙ εΐιρον χάριν εναντίον

σου• οίωνισάμην άν εύΛόγησε γάρ με ό θεός

επί τη σή εΐσόδφ. ΔιάστειΛον τόν μισΟόν σου

Χρύς με, καϊ δώσω. Ούκ αγνοώ. φησίν, δτι μετά τήν

σήν παρουσίαν πλουσίως άπήλαυσα της παρά τοϋ

θεοΰ εύνοιας. Έπε\ ουν αισθάνομαι της ευεργεσίας,

ής δΊά τήν σήν παρουσίαν ϊτυχον, δν βούλει μισθδν

πρότεινον, κάγώ έτοίμως παρέξω. Σκόπει πόσον έστ'ιν

επιείκεια, κα\ μή απλώς παραδράμωμεν τδείρημένον

άλλ' έννόησον διι βύδέ [549] μνήμην ποιησαμένου τοΰ

δικαίου, ουδέ έπιζητήσαντβς τδν μισΟδν τών καμάτων,

άλλα τοΰτο μόνον είρηκότος, δτι Άπόδος μοι τάς

γυναίκας καϊ τα παιδία, υπέρ ων δεδούΛενκά σοι.

Ινα άπέΛθω, εκείνος α!δεσθε\ς τοϋ δικαίου τήν πολλήν

έπιείχειαν, φησίν Ε!πέ τίνα βοϋλει μισθδν παρ" έμοΰ

σοι οοθήναι, καϊ τοϋτον προθύμω; δώσω- Μή γάρ ού

σϋν αύτψ ήσαν αϊ γυναίκες χαΐ τά παιδία ; Τίνος οϋν

Ενχκ*ν Ιλεγεν Άπόδος μοι τάς γυναίκας καϊ τά

παιδία; Τήν προσήκουσαν αύτώ τιμήν απονέμων, κα\

τον οίκεϊον τρόπον διά πάντων έμφαίνων, χα) μετ'

ελευθερίας τήν άναχώρησιν ποιήσασΟαι βουλδμενος.

"Ορα γοϋν έχ τών βημάτων τούτων όπως έφειλκύ-

σατο τδν Λαβαν, ώς κα\ μισθδν έπαγγείλασΟαι προσ-

Οείναι, χα\ τούτω αύτώ έπιτρέψαι τήν αΐρετιν. ΤΙ

ουν ό δίκαιο;; "Ορα πάλιν της αύτοΰ επιεικείας τήν

υπερβολή•/, καϊ δπω; ουδέ οϋτως επαχθής γίνεται χ:Λ

φορ-'κδς τώ Λαβαν. Άλλα τί; Πάλιν αύτον μάρτυρα

καλεί της ευγνωμοσύνης αύτοΰ, και της έν τω χρόνιρ

ιπντί γενομένης παρ' αύτώ εύνοιας περί τήν δου

λεία. Σΰ γινώσκεις, φησ\ν, Α δεδούΛενκά σοι «,

κιιϊ όσα ήν κτήνη σου μετ' έμοΰ. Μικρά γάρ ήν

δσα σοι εναντίον έμοΰ, καϊ ι,ύξήθη εις πΛήθος,

χα! εύΛόγησε σε Κύριος έπϊ τφ ποδί μου ' νυν ούν

πότε ποιήσω κάγώ έμαυτώ οίκον; Σέ μάρτυρα,

φησι, χαλώ τών καμάτων τών έμών. Οίδας γάρ πώς

μετ' εύνοίας τά παρ' έμαυτοΰ άπαντα έπεδειξάμην,

κα\ δπω; εύαρίΟμητα λαβών τά θρέμματα σου, τη"

επιμέλεια τή" έμαυτοΰ κα\ τι] αγρυπνία είς πλήθος

αυτά έπιδοΰναι πεποίηχα. Είτα έπιδειχνΰ; ίαυτοΰ τδ

φιλδθεον, φησίν • ΕύΛόγησε γάρ σε Κύριος έπϊ τφ

χοδί μου• ννν ουν πότε ποιήσω κάγώ έμαυτφ

οίκον; Οίδα; κα\ αύτδ; δτι μετά τήν έμήν παρουσίαν

ή άνωθεν χάρις ηΰξησέ σου τήν περιουσίαν. Νϋν ουν,

επειδή κάγώ τά παρ' έμαυτοΰ πάντα έπεδειξάμτν

μετά πάσης εύνοιας, τήν ύπηρεσίαν άποπληρώσας,

κα\ ή παρά τοΰ θεοΰ ρ>>πή δήλη γέγονε. δίκαιον χαμέ

έμαυτώ ποιήσαι οίκον. Τί δέ έστι, Ποιήσαι έμαυτώ

οίκον; 'ΛντΙ τοϋ, 'Εν ελευθερία λοιπδν διάγειν, καϊ

οικίας φροντίδα ίδιας ποιήσασθαι. Ταΰτα άκουσας ό

Λαβαν, Είπεν αϋτφ- ΤΙ σοι δώσω; ή τί βούλει παρ'

έμοΰ σοι δοθήναι ; ε'ιπέ. "Ομολογώ γάρ κάγώ, χα\

ούκ άρνηθείην οΐδ* γάρ δσα μοι υπήρξε παρά τοϋ

θεοΰ, κα\ δτι ευλόγησε με 4 θεδς έπ\ τή" σή είσοδοι.

Είπε δέ, φησ\ν, αύτψ Ιακώβ• Ού δώσεις μοι ου

δέν. Έαν δέ ποίησης /'<" τ° /"}/"» τούτο, πάΛ ν

ποιμανώ τά πρόβατα σον. Ουδέν, φησ\, βούλομαι

παρά σοϋ μισθών ένεκα κομίσασΟαι, άλλα τοϋτο μόνον

ό λίγω καταδέξασθαι, και ΠάΛιν ποιμανώ τά πρύ-

• ΟαιΙαοΓ πιμ. ό δεδωκά σο. «\ιν. $ «ϊν^ωχά σοι.

Ρατβοι.. Γ.κ. |.ΐν.

βατά σου. "Ο δέ βού'.ομα•., έστ\ τοΰτο."Ορα τδν δί

καιον, επειδή έπεποίΟει τή περ'ι αύτδν τοΰ θεοΰ ρΌπή,

οίαν πρότασιν τώ Λαβαν προτίθησι • ΠαρεΛβέτω ,

φησί, τά πρόβατα σου σήμερον, καϊ διαχώρισαν

εκείθεν παν πρόβατον φαών έν το'ς άρνασι, καϊ

πάν διά,Ιενκον καϊ ραντόν έν ταΤς α'ιξίν Ισται μοι

μισθός. Καϊ έπακούσεταί μον ή δικαιοσύνη μονέν

τη ήμερα τή αϋριον, δτι έστϊν ό μισθός μον εν

ώπιον σον πάν δ άν μη ήρΌντδν καϊ διάΛευχον

έν ταϊο αΐξΐ, καϊ ραιύν έν τοις Αρνασι, κεχΛεμ-

μένον ίσται μοι,

[ί)50] β'. Σκόπει τοϋ δικαίου τήν σύνεσιν. "Επειδή ή"δει

όσης άξιοϋται της άνωθεν εύνοιας, κα\ έδόκει κατά

τήν τής φύσεω; άχολουθίαν τοΰτο ή δυσχερές εΤναι,

ή κα\ πάντη αδύνατον (σπάνιον ήν γάρ ποτέ τοΰτο,

ένηλλαγμένην είναι τήν χροιάν τών τικτομένων),

ταΰτα αιτείται παρ' αύτοΰ, όθεν καϊ ταχέω; έπέδρα-

μεν δ Λαβαν τη αιτήσει, καί φησιν, Έστω κατά το

φήμά σον. Καϊ διέστειΛεν έν τή ήμερα εκείνη

τους τράγοις τους ρΊζντονς καϊ διαΛεύκονς, κιιϊ

χάσας τάς αίγας τάς φαντάς καϊ τάς ΰιαΛεύκους,

καϊ πάν ό ι]ν Λευκύν έπ' αύτοϊς, καϊ πάν 8 ήν

ίραιόν έν τοις άρνασι, καϊ έδωκε διά χειρός των

νΙών αύτοΰ• καϊ άχέστησεν όδόν τριών ήμερων

άνά μέσον αυτών καϊ άνά μέσον Ιακώβ. Χωρίσας,

φησ'ι, τά ποίμνια •» κατά τήν τοΰ Ιακώβ πρότασιν,

έδωκε τοις υίοίς αύτοΰ. Ιακώβ δέ έποίμανε τά πρό

βατα Λαβαν τά ύποΛειφθέντα. Ποία δή ταΰτα; Τά

μηδεμίαν έχοντα έν τ}) χροιά διαφοράν. Τοΰτο δέ πάν

έγένετο, ίνα κιΐ δ δίκαιος διά τών πραγμάτων μάθη

τον θεοΰ τήν πολλήν περ\ αύτδν χηδεμονίαν, ν.α\ Ι

Λαβαν ίδη δσης απολαύει τής άνωθεν ρ"οπή; ό "Ια

κώβ. "ΕΛαβε δέ, φησίν, έαυτφ ό Ιακώβ £άβδνν

στνρακίνην χΛωράν καϊ καρυΐί-ην καϊ πλατά

νου, καϊ έΛέπισεν αντάς ό Ιακώβ Λεχίσματα

Λευκά, περισύ/ας τύ χΛωρόν• έραίνετο δέ έπϊ

ταϊς ράβδοις τύ ΛενκΙν, δ έΛέχισε, ποιχΙΛον. Κσϊ

χαρέθηκε τάς φάβδονς, άς έΛέπισεν, έν τοις Λη-

νοϊς τών ποτιστηριών τον ύδατος, ίνα ώς άν ε.Ι-

θωσι τά πρόβατα πιεΐν, ενώπιον τών ράβδων

έΛθόντων αυτών είς τύ χιεϊν,έγκισσήσωσι τά πρό

βατα είς τάς ράβδους. Καϊ ένεκίσσων τά πρόβατα

είς τάς ράβδους, καϊ έτικταν τά πρόβατα διάΧευχα

καϊ ποικΙΛα καϊ σπαδοειδή φαντά. Ταΰτα « δ δί

καιος, ούκ οίκοθεν ορμώμενος, άλλα τής άνωθεν χά

ριτος ένηχούσης αυτού -ή διάνοια. Ουδέ γάρ ήν κατά

φύσεως άκολουθίαν τδ γινόμενον, άλλα πολϋ τδ παρά-

δοξον καϊ υπερβαίνον τήν φυσικήν άκολουθίαν ήν. Καϊ

τους αμνούς διέστειΛε, καϊ έστησεν εναντίον τών

προβάτων κριύν διάΛενκον, καϊ πάν ποικίΛον έν

τοις άμνοϊς, καϊ διεχώρισετ έαυτφ ποίμνιον καθ"

εαυτόν, καϊ ούκ έμιξεν αντά είς τά πρόβατα Λά-

βαν. "Επειδή λοιπδν τοσαΰτα ήν τά τικτόμενα, απαν-α

δσα προσέθηκε, διεχώρισεν αυτά, φησί, χα\ έποίησεν

έαυτφ ποίμνιον κατά μόνας <*. Έγένετο δέ έν τώ

καιρώ, έν ζ> ένεκίσσων τά πρόβατα έν γαστρϊ Λαμ

βάνοντα , Ιθηκετ Ιακώβ τάς ράβδους έ>•αντίσν

τών προβάτων, τοΰ έγκισσήσαι αυτά κατά τάςρά

βδους. ΈνΙκα δ' άν έτικτε τά πρόβατα, ούκ έτίθη.

Έγένετο δέ τά άσημα τοΰ Αάβαν, τά δέ επίσημα

τοΰ Ιακώβ • καϊ έχΛούτησεν ό άνθρωπος σρύδρα

σροδρώς'. Τί βούλεται δ διπλασιασμός ; Τήν πολλήν

περιουσίαν έστ\ν έμφαίνων, χα\δτιούχ απλώς σφό

δρα έπλούτησεν, άλλα πολϋ σφόδρα. Έγένετο γάρ

αύτώ, φησί, κτήνη ποΛΛά καϊ βόες καϊ παίδες καϊ

παιδίσκιιι. Άλλ' δρα μοι πάλιν τδν φθόνον τδν έν-

•" δανιΐ. οι ΜογοΙ. τίι πρόβατα.

β ΑΊ(Ιυηΐ «οκϊΟοηΙ. βΐ ΚανΙΙ.

* Κατά μόνας 8ίο Ιχ•η(! ΟυϊίΙ ρΐ 8»\1Ι.; ΜοΓοΙ.οΙ ΜοιΊΓ.

μετά μόνας. Μοχ Γ.οίίΙ. ήνίχα ίέ {τ<χΐ(ν.

' 1.ΧΧ «τφόδρα, ηγ.Ιγι. ΟΐΓ.νίΟίΙι,ηιυϊ ηοη •,ΡIηρβ^'ί^-

ΐΡΓίΙΠ $0η<ιί(!ΙΓ.
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τιΰΟεν τικτόμενον τώ δικαίω. ΊΙκονσε γάρ γ<5τ /5»}-

μα™ τώγ νϊών Λαβαν Λεγόντων• ΕΙΛηρεν Ίαχώβ

πάντα τά τον πατρύς ή/ιών , καϊ έχ τών τον

πατρύς ημών πεποίηχε πάσαν τήν δόζαν ταύτη*.

"Ορα πώς ή βασκανία είς άγνωμοσύνην αυτούς εν

ήγαγε, κα\ ούκ αυτούς μόνον, άλλα κα\ [551] αύτδν

τον"Λαβαν. Είδε γάρ, φησ\ν, Ιακώβ τύ πρόσωπον

Λαβαν, χαϊ Ιδού ούχ ήν αρύς αυτόν, ώς χθες χαϊ

τρίτην ήμέραν- Τά γάρ βήματα των παίδων διεσά-

λευσεν αύτοΰ την διάνοιαν, και έπιλαθέσθαι πεποίηκεν

ών πρώην διαλεγόμενος τώ Ιακώβ έφθέγξατο, ειπών,

ΕύΛόγησέ με ό θεύς έπϊ τή σή εΐσόδφ- και δ εύχα-

ριστήσας τώ Δεσπότη, δτι διά τήν τοΰ δικαίου παρ-

ουσίαν αύξηθήναι αύτοΰ την περιουσίαν πεποίηχε,

νΰν παρατραπί'ι; τήν διάνοιαν ύπδ τών παίδων, καΥ

είς βασκανίαν έξαφθείς, ίσως επειδή *ώρα έν πολλή

περιουσία τδν δίκαιον τυγχάνοντα, ούχ ομοίως αύτώ

προσφέρεσθαι έβούλετο. Είδε γάρ, φησ\ν, Ιακώβ τύ

πρόσωπον Λαβαν, χαϊ Ιδού ούκ ήν προς αύτύτώς

χθες χαϊ τρίτην ήμέραν. Είδες τοΰ μέν δικαίου τήν

πολλήν έπιείκειαν, εκείνων δε τήν άγνωμοσύνην καΐ

όπως ού φέροντες κατέχειν τήν βασκανίαν, κα\ τοΰ

«ατρδς τήν γνώμην διεσάλευσαν ; "Ορα λοιπδν τοϋ•

θϊοΰ τήν άφατον κηδεμονίαν, και δση αυγκαταβάσει

χέχρηται, έπειδάν Γδη τά ■κλο" εαυτών εισφέροντας

ημάς. Όρων γάρ τδν δίκαιον ύπ' αυτών βασκαινό-

μενον, φησι πρδς τδν Ιακώβ* Άποστρέρον είς τήν

γητ τον πατρός σον, χαϊ είς τήν γενεάν σον, χαϊ

ϊρομαι μετά σον. Άρκέσθητι , φησ\ , τή έπ\ τής

ξένης διαγωγή. "Απερ ύπεσχόμην σοι πρώην λέγων ,

Αποστρέψω σε είς την γήν σον, ταύτα νΰν είς

Εργον άγαγείν βούλρμαι. Έπάνιθι τοίνυν μηδέν δε-

βοικώς • Έγώ γάρ έσομαι μετά σον. "Ινα γάρ μή

οκνηρότερος γένηται 6 δίκαιο; περί τήν άποδημίαν,

αλλά μετά τού Οα^ΐίΐν άψητοι τής επανόδου , διά

τούτο φησιν Έγώ ίσομαι μετά σον• ό μέχρι τοΰ

«αρόντος τά κατά σέ οίκονομήσας , καϊ αύξηθήναί

σου τδ σπέρμα ποιήσας, έγώ και είς τδ έξης "Εσο

μαι μετά σον. Ταύτα άκουσας 6 δίκαιος παρά τοΰ

θεού, ούκ ήμέλλησε, άλλ' ήδη πρδς τούτο παρεσκευά-

ζετο. ΆποστεΙΛας γάρ, φησΥν, έκάΛεσε 'ΡαχήΛ

καϊ ΛεΙαν είς τό πεδίον, οι τά ποίμνια έποίμαινεν,

καϊ εΐπεν αύτβϊς. Προθεΐναι βούλεται ταίς γυναιξί

ΐήν περ\ τής αποδημίας διάσκεψη κα\ γνωρίσαι τά

τπ τού θεοΰ πρόσταγμα, τήν τε τού πατρδς περί αύ

τδν βασκανίαν. Είπε γάρ , φησΥν , αύταΐς• Όρώ έγώ

'ύ πρόσωπον τον πατρός υμών, δτι ούχ Ιστι προς

με ώς χθες χαϊ τρίτην ήμέραν. Ό δέ θεύς τον

πατρός μον ήνμετ' έμοΰ. ΑΐιταΙ δέ οίδατε δτι έν

πάση τή Ισχύϊ μον δεδούΛενχα τφ πατρί υμών.

Ό δέ πατήρ υμών παρεκρούσατό με, χαϊ ήΛ.Ιαξε

τύν μισθόν μον τών δέκα αμνών, καΐ ουκ Ιδωχεν

αΐτφ ό θεύς χακοποιήσαΐ με. Έάν γάρ όντως

είπη• Τά ποικΙΛα Ισται σοι μισθός• καΐ τέξεται

πάντα τά πρόβατα ποιχίΛα. Έάν δέ εϊπη • Τά

Λενχά Ισται σοι μισθός• χαϊ τέξεται πάντα τά

πρόβατα Λενχά• χαϊ ά~ρεΙΛετο ό θεύς πάντα τά

χτι\νη τον πατρύς υμών, χαϊ έδωκε μοι αυτά.

γ\"Ορα πώς αμφότερα αΰτάς διδάσκει, καΐ τοΰ πα

τρδς τήν άγνωμοσύνην τήν περί αύτδν, κα\ τήν οίχείαν

εύνοϊαν, ήν περ\ τήν δουλείαν έπεδείξατο. Οϊδιιτε

γάρ, φησ\ν, δτι έν πάση τή Ισχύϊ μον δεδούΛενχα

ΐώ πατρϊ υμών. Κα\ τήν πάρα τού θεού περ\ αύτον

εναργή κηδεμονίαν κατάδηλον ποιεί, δεικνΰς δτι ή

Ανωθεν [552] συμμαχία ήν ή τδ π3ν εργαζομένη, χαϊ

τήν περιουσίαν τοΰ Λαβαν εις αύτδν μεθιστώσα.

ΆφεΙΛετο γάρ, φησΙν, ό θεύς τά κτήνη τον χατρύς

νμών , χαϊ έδωκε μοι αυτά. Έγένετο δέ ι]ν!χα

ένεχίσσων τά πρόβατα, χαϊ είδον τοις όφθαΛμοϊς

μον έν τώ νπνω, καϊ Ιδού οΐ τράγοι χαϊ οΐ χριο'ι

άναβαίνοντες ήσαν έπϊ τά πρόβατα χαϊ τάς αίγας,

διάΛενχοι καϊ ποιχΙΛοι καϊ σποδοειδείς ρΌντοϊ.

Καϊ εϊπέ μοι ό άγγεΛος τον θεού * χαθ" ϋανον

Ίαχώβ. Εγώ δέ εΧπον ΤΙ έστι ; Καϊ εΤπεν• Άνά-

βΛεψον τοις ύφθαΛμοϊς σον, χαϊ Ιδε τους τράγους

χαϊ τους κριούς αναβαίνοντας έπϊ τά Λρύβατα καΛ

τάς αίγας, διαΛεύχονς , ποιχΙΛννς χαϊ σποδοει-

δεΐς βαντονς. 'Εώραχα γάρ δσα σοι Λαβαν ποιεί.

Όρ$ς δτι ή άνωθεν ενέργεια ήν ή τδ πάν εργα

ζομένη, κα\ τδν δίκαιον τών καμάτων αμειβομένη;

Επειδή γάρ εκείνος άγνώμων περ\ αύτδν έγίνετο, Α

φιλότιμος Δεσπότης μετά δαψιλείας αμείβεται τδν

δίκαιον 'Εώραχα γάρ, φησ\ν, δσα σοι Λαβαν ποιεί.

Εντεύθεν μανθάνομεν, δτι έπειδάν αδικούμενοι παρ*

ούτινοσούν επιεικώς κα\ πράω; ενέγκωμεν, μείζονος

χα\ δαψιλεστέρας άπολαύομεν τής άνωθεν συμμαχίας.

Μή τοίνυν άντιτείνωμεν πρδς τους έπηρεάζειν βου-

λομένους, άλλα φέρωμεν γενναίως, είδότες ώςδτών

απάντων Δεσπότης ού περιόψεται ήμδς, μ<νον έάν

ήμεϊς τήν οίκείαν εύγνωμβσύνην έπιδειξώμεθα. Έμοϊ

γάρ, φησ\ν, έχδίχησις • έγώ ανταποδώσω , Λέγει

Κύριος. Διά τούτο καϊ δ Ιακώβ Ελεγεν Ούχ έδωχεν

αύτφ ό θεύς χαχοποιήσαΐ με. Επειδή γάρ αύτδς

άποστερήσαι , φησ\ , μέ έβουλήθη τών ΰπίρ τών

καμάτων μισθών, δ Δεσπότης μετά τοσαύτης περιου

σίας τήν είς ήμίς κηδεμονίαν έπεδείξατο, ώς πδσαν

αύτοΰ τήν ούσίαν μεταστήσαι είς ημάς. Και είδώς

ώς έγώ μέν μετ' εύνοιας τήν δουλείαν έποιησάμην,

εκείνος δέ ού προσηκόντως μοι προσηνέχθη , τοσαύ-

την έποιήσατο ημών τήν πρδνοιαν. Καϊ δτι ούχ άπλώί

ταύτα λέγω, ουδέ εική κα'ι μάτην κατηγορείν αύτοΰ

βουλόμενος, κα\ τδν θεδν έχω μάρτυρα τοις παρά

τοΰ πατρδς υμών είς έμέ γενομένοις. 'Εώραχα γάρ,

φησ'ιν, δσα σοι Λαβαν ποιεί• δτι ού τού μισθού σε

μόνον άπεστέρησεν, άλλ' δτι κα\ ούχ ομοίως νΰν πρδς

σέ διάκειται, ώς κα\ πρότερον άλλα διέφθαρται τήν

γνώμην. Έγώ είμι ό θεός σον, ό όφθείς σοι έν

τύπω θεον, οδ ϊ\Λειψάς μοι έχει στήΛην. Είς

ύπόμνησιν αύτδν άγαγείν βούλεται, ών αύτώ τότε

ΰπέσχετο, ειπών, ΕΙς πΛήθός σε αύξηΟήναι ποιήσω,

καϊ δτι Αια-ρνΛάξω σε είς τήν γήν σον. Έγώ ουν

δ τότε όφθείς σοι κα\ τάς υποσχέσεις πρδ; σέ ποιησά-

μενος, έγώ κα\ νΰν, επειδή καιρδς ήκει, τά τότε παρ'

έμοΰ σοι έπαγγελθέντα είς Εργον &γο>, κα\ έπανελθεϊν

σε κελεύω άνευ αγωνίας. ΛΙεΓά σον γάρ έσομαι.

Έγώ είμι ό θενς ό ύφθείς νοι έν ζφ νύπφ, ου

{[Λειψάς μοι στήΛην, χαϊ ηΰξω μοι ενχήν.

Ύπομιμνήακει αύτδν της ευχής χαίτης επαγγελίας,

?|ς έποιήσατο. Τις δέ ήν ή ευχή ; "Οτι ΤΩν άνμοι δώς,

άποδεκατώσω αυτά σοι. Επειδή γάρ τό:ε μηδέν

δλως έπιφερόμενος, άλλάκαθάπερ φυγάς τήν δδοιπο-

ρΙιι\> ποιούμενος ταύτα ηύξατο, διά τούτο φησιν •> •

Ήνίκα σοι ώφθην,ηύξω [5531 ε^χή*» λέγων, τί1ν &ν

μοι δώς, δεχάτην άποδεκατώσω σοί°•'δ•.ά τής ευχής

καϊ τής επαγγελίας τήν δύναμιν τήν έμήν προμη

νύων^ κα\ τοίς τής πίστεως οφθαλμοί; προορών τήν

μέλλουσαν εύπορίαν ΕσεσΟαί σοι• νΰν ούν δτε εις Ερ -

γον τά παρ' έμοΰ λεχθέντα δεί έλθεϊν, χαϊ χαιρδς

ήκει καλών τήν εύχήν τήν σήν πληρωθήνα». ΈπάνιΟι

ννν ινν, φησ\ν, άνάστηθι, χαϊ έξεΛθε έχ της γής

8 Η«κ;, τοΰ θίοϋ, β ΓοΙβΙ. οΐ Βί1>1. 3(1]ρεΐ3 ηυηΙ. Εοιτ.

* ΙΤφο, ταύτα... φτ,σίν, οπιίΙΙϊΙ 0οί$|. Νβο ΓβιΙϋϊΐ ίιιΙεΓρ.

0 $£ΐ>1ειυ 1093. υΐ ΙΜύΙ. άπο£εχατώσω αυτά σοι.
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ί//α•Η!ϊκιιι : Αεεερίί Ιιιεού οιηιηα ηηοε ειιιιΐ ραιή* ηο»Ιή,

ει εχ Ιιι* ηηοε ιιιηΐ ραιή* ιιοιίπ />πί οηιηεηι Ιιαηε αίο-

τϊηιη (Οιφ. 31). ΥίιΙβ π,υοηιοοΌ ίηνίιΐία ίη&πιΐοδ ΠΙοδ

ΓοιΙϋίϋΊΐ ; ηοη ΠΙοδ ηυίοτη βοΐαπ» , βεά οι ΐμδΗΐη ΕβΙ>3-

ηιι η. Υ'ιάίΐ οηίηι, ίηψπΐ, Ιαεοο [αείειη Ιαάαη , εί εεεβ

ηοη εταΐ ετψι *ε ιΐαιΐ Ηεή ει ηαάίη*Ιετΐίιι*Λοτ\)3 οηίηι

ΙίΗοηιιη ίΙΙίιΐί ηιοιιίοιη φβ ΐαΓϋανβηηΙ, βΐ ουίίνίοηοπι

ίικΙπχΟΓΛίιΙ οοπιπι φιχ ρΓΪιΙοηι 1,α1).ιη ιΐίχίίΐηΐ 8(1 1λ-

οιιΐ) Ιιίδ νβι•1>ίδ : ΒεηεάίχίΙ ηιε Βεη* αά ίηοιεκηηι («ιιικ

(€εη. 50. 27), οίβηΐίίδ θ{;οτ3ΐ ϋοηΓιηο, ςιιοϋ ρτορίοτ

«ΙνκιιΙιιηι ί«ΐ5ΐί κιοιιΐΐηίοδ 8υαί βιιοί* Γιιογ:\ιιΙ : ιιιιιιο

ηιιιίακ» ριτ ΓιΙίοπιιη <Ιί(Ί;ι οιιίιηο οΐ ίηνίιΐία 0:ΐ£Γ3ηβ,

ΓιιΠΟ φιί3 ν'«1βΙ)3ΐ }υδΐυηι ναΐιΐο 3ΐ)ΐιη(1:ιι•ο, ηοη ΙβΙοιη

50 ιΙΙί οχΙΓιυουβΙ , (ριβίοιη αηΐεα. Υίάίΐ οιιίιιι , ίηηιιίι ,

3αεοο [αείεηι Ιαΰαιι , εΐ εεεε ηοη εταΐ εταα ιε ίίεαΐ Ηεή

ει )ΐ«(ϋΗ8ΐιτ/)Μ5.νΊι1ΊϊΙί ]ιΐϊΐί ηΐ3£ΐ)3πι πιαηδυβίυιϋηοπι,

εΐ ίΐίοι ιπτι Ίιι^ΓαΙιιιη αηΐιιιιιιη , 30 ηιιοηιοιίο οιιηι ίηνί-

•Ιί^ηι Γοιτο ηοη ροδδοιιΐ, ρβΐπβ ιιιοιιΐοηι ρβΠιίΓυβνο-

πιιιΐ ? ΥίιΙο, ο1)ϋεοΓθ , ηυηο 61 Ι)οί ίηοΙΤαΙήΙβιη ηιίδοπ-

οοπίίβιιι, ο4 ςιιηηία 3ΐΙοηιρβτ.Ίΐίοηο πΐαίπτ, οιιιη νϊάΌΐ

1105 (]ΙΙ;« Π08ΙΓ3 5Ι1ΠΙ ΓβΟβΓΟ. ΥίϋΟΙΙδ ΟΙΙΙΙΙΙ ]ΐ)5ΐϋΙ11 30

ΐΙΙίδ οόίο ηβηβπ, ιΐίοίΐ :κ1 ΙαοοΙ) : 3. ιϊβοιτίβτβ ίη Ιετ

ταηι ραΐτιιηι Ιιιοηιιη, εΐ αά αεηεταΰοηεηι ιιιαηι , ει ετο

Ιεειιηι. δαίίΐ ϋίυ νεη&Ιυδ 05, ίηο,υίΐ , ίιι Ιοιτ» βΐίοικι.

Ν;ιιη Γ|ΐια! ρπΊοιη Ιί1)ί ρΐΌηιίδί, αΊοοηδ , Κεάιιεαηι ιε ίη

Ιετταηι Ιιιαηι (Οεη. 28.15), 03 ιιιιιιο ορβΓΟ ίιιφίοιο

νπίο : ΓβνβιΙΟΓβ ίβίΐυτ ηίΙιίΙ Ιίιηειίδ ; Εαο εηίηι ενο

ίβεαηι. Ι; ι ίζίΐυι- ]ιΐ8ΐιΐδ δΟβίιίοΓ ηοη Γκιΐ ίη ριοΐίο'ι-

δοβιιιΐο, κει! ηι.Ί§ιΐ3 Πιίικϊα ϊιογ αιτίρίίΐΐ : ίϋοούίοϊΐ,

Ι',ιρ <ΊΌ ΐεεητη ; ιρπ Ιιιιου&ηηε Γ65 ιιι,ί* ςιιϋοΓηανΐ, <ι

ηιΐβΐίΓΪ οιΐΓΐΥΪ 80111011 ΐιιιιιιι , εςο ει ίη ρο$ΐοηιηι Ετο

Ιεϊΐιιη. ΙΙλό πι ηυϋίνίΐ ]ιΐ8ΐιΐ8 3 ϋοο , ηοη Γαίι ηοςίί-

ί,'οιι^, 8θϋβϋ ϊιογ 8β αοοίηχϊι. 4. Μϊι'ιΐ εηϊιιι, ίικριίΐ, «<

ιόγομΊ ίϊαηι εΐ ΙΙαώιά ϊη εαηιρηηι Μ εταηΐ ανεβεί, ει

<1ίχίΐ €ΐ$. ΓπιριιηοΓΟ νιιΐι ηιιιΐίοιίυπβ ρτοΓοοΙϊοηίβ ηο-

βοΐίπιη , οι 5ίςηίΩθ3Γθ εΪ8 ιιι;ιηι1αΐυηι ϋα'ι , οι ρ:ιΐιΪ5

ετ§3 50 οιΐίυιιι. 5. ϋϊχϊί εηίηι , ίιιφπΐ, εϊ» : Χϊάεο εοο

(αεϊεηι ραΙήι νειίή, ηηοά ηοη άΐ ον/ιΐ ιιιβ »ϊεηί Ιιεή εϊ

ιιιιάίιιιΙίΎΐίιΐί : Ι)αιι ααιεηι ραίήί ηιεχ [αίί ηιεεηιη. 6.

ΙρΗβ αιιίεηι ιάΐ'η, ηηοά «ιτιίΐ'ί ραιή ναΐτο ριο οηιιύ

ν'ιήΐ'ι ηιεα. 7. Ραίετ αιιίεηι νε&ΐετ εϊτεβηινεηίί η\ε , ει

ηιιιίανίι ηιετεεάεη ιηαιιη άιοεηι ηαη'ι» ', εί ηοη άεάίΐ ει

Πεη» «ι ηιε αβϊβεΓεί. 8. Ει αιηι ικ (ίία•ιεΐ : Υαήα

εηιηί ηχετεε» Ιηα : εϊ ραήεοαιιΐ οιηηε$ ονε* νατ'ια. €ηηι

ιιηΐιηι ά'ιεετεί : ϋαηιΐίάα ετηηΐ ηιετεε$ Ιηα : εϊ ρατχεοαηί

οβιηε» ονε» εαηάχάα : 9. εϊ Ιηΐίι 1)αι$ οηιηΐα ρεεοτα ρα-

Ιιίι νειίή, εϊ άβά'ιΐ ηύΐιι εα.

3. νίϋβ ιρίιιηιοιίο ιιίΓυηιηιιο ϋοοοΐ, οι ρίΐιίδ ίηβΓβ-

ι ιιιιι 0Γ^3 86 ηιιϊπιυιη, 01 διιιιιη ^Ιικίίιιηι ηιιοϋ ίιι δΟΓνί-

Ιιιΐο θΌθΐ3Γ3ΤΪΙ. 5«'(ί« οιιίιιι, ίικριίΐ, ηιε ρτο νίηΐί ηιβα

κινΜ»χε ραιή νεϋτο. Ει ιΙοοΙ.ιΐΗνίι (|ΐιαιιΐ:ιιη βυί εη-

ι ;ιιιι Οουδ ΙιηΙιιιοΓίΙ , ιηοιΐ8ΐΓ3η8 δΐιρεί'ΐιυιη αιιχίΐίιιπι

(ΐιιιηίβ οριτακιηι Γυίδδβ, οΐ Γϋουΐΐαΐοβ Ι,βΐιβιιί ίη 8β

ΐΓΟΠδΙυΙίδδο. Τιιίίι οη'ιιη ϋεια οηιηΐα ρεεοτα ραίιη νε-

»""*, ΐηηυϊΐ, εϊ άεά'Η ηύΐύ εα. 10. (}ηαηάο αηίειηεοηεϊ-

' Ιη ιιβογγκο 081. σ»Μ ΓΪΤΙΓν. ίιι» ΑιριϊΙί νοηϊΐ, άεεειτ

ηιιιηειο!, νεΙ, άεεεηι ηνηιειϊί, »>ηιηΐ3οΙ)ΐΐ5, άεάε$ ηιηιιειο,

8ΪΓ1Μ, ιΐεοία, ιιίοΓοιινιιιυδ, άεεαη νίιίΐηι,ι, ςυοιΐ κΐίιιβαια οδΐ.

ιΐι•ι ιΐ ϋίί.ιιιΐΐ'8 ιιιιιΐιί , αεεεηι ρηι ιί!>Μ.

ρίώαηΐ ονει, ει νϊιϋ οηιΙί$ πι.ίι ίιι {οιιιιισ, εί εειε Ιϊιτά

ει αήείεί αίεεηάεοαηΐ ικ/κτ ονε* ει εαρτα* , *ηΜΗ -

εαη'.ε* ει ναήϊ,εΐ εϊηετϊεϊο εοίοτε *ρατ$χ. 11 . Εί <Λ.π'*

ι/ιίλί αηαείνα Ομ ίη ίοηιηο : ίαεοο.Εβο αιιίεηι ά'ιαΛιαηι :

(}ιιϊά ε&ι? Ει ά'ιχ'ιΐ : 12. Α*ρίεε οεηϋ* Ι\ύ$, ει νίάε Ιητ-

εο* εί απείε! αιεεηάεηΐε* ιηρετ εαρτα* εί ονε», *ιώαΙΙ>οι

ει νατ'ιο* , ει εΐηετΊάο εοίοτε *ρατ*ο* : χλΛΛ εηίηι φια•-

εηηιηηε ίαίιαη Μ {αεϊιΛ'ιάοα οιηιιο ςικκΙ Ιαιιο Γιοΐιηΐ,

δΐιροηιαεοιιΐίςίδδο οροΓβΐίοηο, ηηχ ].ιΐ5ΐί 1.ιΙ)0Γ0δ γοιιιιι-

ιιοιίιΙ)31ιιγ ? Ν:ιιιι (]ΐιοηί,•ιιιι ϊΐΐο ίη£Γ3Ιιΐ3 0Γ£λ οιιιη εΐ'3ΐ,

υοηίςηυδ Οοηιίιιιΐδ ]ιΐ8ΐυπι ιιΙιοΐ'Γιιη γοιικιιιογ.ίΙ : Υηϋ

εηίηι φκεαηηηιιο ίαοαη Μ (εοίΐ.

ϋειι» ηοη άε$ρ'ιείΙ εο* ηιή εαΐηιηηίαιη ρβΐίιιηΐιιτ. —

ΙΙίηο (1ί5θίιηυδ ηιιοιηοάο, ([υβικίο ϊη]ΐΐΓΪη ηουίδ ιμΓογ-

ΙΙΙΓ, 81 Ι113Ι15Ι101Ϊ 61 1111105 30 (θΙ(!Γ3:.108 ΓΐΙβΓΪΐΙΙΙΙδ, ΠΙ3-

ριη 01 ΙβΓςίοπ βιινίΐίο ιΐίνίηο Γιίι.ίιιιιιγ. Νο ϊςίΙιΐΓ

οΙΊυοίειιιηΓ ίίδηυ! ηοδ ρΓειηιιιιΐ, οιοηΐυιιιιιίηή νοίιιιιΐ,

8(•(1 ΓοΓ.ιηιιΐδ ςοηοΓΟδο, βοίοιποδ οηιηϊιιιη Ποηιίιιιιιιι

ηοδ ηοη ϋοδροοίυι-ιιιη 0580 , (Ιιιηιιηοϋο ηοδ ςΓ3ΐιιηι

ιιΠ'οοίυιιι εί οοηονοΐεηΐίβιη όοιιιοη-,ΐιοηιιΐδ. ΜχΗί οηίιιι,

ίιιηυίΐ, ν'ιηάίεΐα; εαο τειτίοιιαιη, άίάι ϋοηύηιι* (Βοηι.

12. 19 εί ϋεηΐ. 32. 55). Ρι-ορίΟΓ Ιιοοοι ^^^ου ιΐίοοίκιΐ :

Λ'οη άεάίΐ εί Οεη*, VI αβίαετεί ηιε. Ναιη ςιιίι ίρ«ο.

ρι•ί\3ΐο πιο ΙαΙκίΓυιη πιοΓΟοϋβ νοίαίΐ, Οοηιίιιιΐδ 1:ιι»

ιιΙ) τοιιι ίη πιο (ΙοοΙ.ιηνίΐ ηιίδοηοοΓΟ'ίαιιι οι ρι•ονί•

<1οιι[ί.ιηι, υΐ ηηιηίί ο]ιΐ5 ειιΐϋΐ.'ΐηΐί» ίη πιο Ιιηιι&ΐαυ

ΓιιοιίΙ. 8ο'ιοηδ οηίιιι ηιο οιιίιιι 8ΐυεΙΊο δΰτνϋδδβ, ίΗιιιιι

βυΐεηι ηοη ΓΟδροηϋίδδΟ ηιίηί οΓΓιοίο 5ΐιο , ΐαιιΐηιιι

ιιο>ΐπ ΙιηΙιιΓιΐ οιιγ3ιιι. Ει ηυοιΐ ηοη (ία ο 3ΐ)8(]υε εαιίδΐ

οι νβηο (Ιϊο.τιη , ηβςηβ ΐειηβΓβ ηοοοδβηι, βΐϊαιτι Οουηι

1ΐ3υοηιιΐδ ΐοβίβι» «ΟΓυπι ςυα; ρβίοι• νβδΙΟΓ ο^ίΐ εΓβ:>

ηιο. Υίάί εηίιη, ίηςηίΐ , φιεεειιηιηηε Ιίοί ίαοαη (εείι .

(|ΐιο<1 ιιοη δοΐυηι ηιοΓΟβιΙοηι ΜικΙπΙοπΙ, δοιΐ 01 ηιιοι!

ιιοη υΐ 3ΐιΐ03 ογ§3 ΐβ ηυηο βίϊβοΐιΐδ 8ίΙ, δβ(1 ηΐίοηβ-

νοΓΪΙ βιιίιιιιιιιι. 13. Εοο «ιι/ιι ϋειι* ηηί αρραταϊ Ιίοί ίη

Ιοεο ιώ'ι νιηηχίίΐί ηιίΐιί εοΐιιηιηαηι. Ιη ιιιοηιοιί.ιιη οι

γοΓογγο νυΐΐ, αυα: ίρδί Ιιιηο ροΙΙίοΐιαδ ΓιιογΙΙ , (Ιίοοηδ :

/ιι ηηιΐιίΐιιάίηεηι Ιε ετεχετε [αείαιιι εί ειι$Ιοάίαηι Ιε, αε

χεάιιεαηι Ιε ίη Ιετταηι Ιιιαηι (0'«η. 28. 14. 15). Εβο ί§ί-

ΐϋΓ, ΐηηιιίΐ, ςιιί 1«»ο ηρραιυΐ ιίυί , οι ρΓΟίηίβδίοιιοίΐ

ιίοί Γοοί : β§ο βιίηηι ηυηο , ςοβιιάο Ιοιηρυβ νβιιίι <\ηο

03 ηιικ Ιυιιο ρτοηιίδί ορθΓ6 οοηιρίεικίβ δΐιιιΐ , ΓΟβί-οάι

Ιο ]υ1>βο 3ΐ)8(ΐιιο ΟΓηιιϊ ηιοιιΐίδ 3ΐΐ80Γ6.Τ«οι»ιβι«ιι• ετο.

Εβο $ηηι ϋειι* ηηί αρραηιί Ι'ώί ίη Ιοεο ίη ηηο ίηιιηχίεΐί

ηιίΐιϊ εοΐιιηιηαηι (ο), εί νονίίΐί ηιίΐιί νοίιιιη. ΜοπιογΊπιιι

ίρδί ΓβΓπο»ι \οΐί ει ρΓοηιίδβίοιιίδ , α,υβηι ΓοοβροΓ.ιΐ.

Ουοϋιιβηι βιιίοιη ογοΙ νοίυιη ? ϋε ίί* (?«« ηΛΙιί άεάεή*,

ύεείηια* ιίοί οβ'εταηι (Οεη. 28. 22). ΟιιοιΓιβηι Ιιιηο ηΊΙιίΙ

Ιβοαηι 3(ΓβΓ6ϋ38 , ο,ιιηβί ρΓοΓο^υδ ϊιογ Γβο'ιβηδ : οιιη>

3αΙβηι ιίυί βρρηΓβΓβηι , νονίδΐί νοίιιιη , όίοοηβ : 0«

οηιιϊ6κι ηηα ηιίηί άεάεή», άεείηα* άαοο Ιίοί , νοιο οι

ρΓοηιίδδίοηβ ροίβηΐίϊηι ηιβαιιι ρΓΧδίβηβηδ , οι ΠιΙβϊ

οοιιΙΊδ ρΓα;νί(1οιΐδ ίυΙιΐΓ3ηι ΓιΙιί ΓΟΓυηι 3ύυικΐ3ηΓΐ3ΐη :

ηιιιιο (ΐιιΐ3 ενβιιβΓϋΐιΐ οΐ ίιιιρίοΐα βηιιΐ ((ΐικ 3 ηιο ρι-α:-

»1ίοΐ3 ^ιιβιαιη Γιιεπί υΐ ει νοίυηι ΐιιυηι ίπιρ1β38.Λίιιηβ

εταο , ίιιςϋ'ιΐ , ί«Γ<ΐίί, «ί εατεάετε άε Ιεττα ί*1α, εί ναάβ

(η) Ιη θΓ3οεο, Χιφν, ςηοί βρίβ εΐρριιηι νβΓίΟΓίί, νοί πηε-

Ιίιΐϊ, αχάτη : ϊγϊ οιιίιη νοΓΟ Γιιίΐ, ηι^πι ΓοΙίςϊοιιβ ιιιοΐιΐδ ίη-

ιιιιχϊι, βι ίη (]ΐΐ3 ρΓοοοδ οι νοία οιιιίδίι.
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ίιι ίεπαιίι ηηΙΐΜίαΐΐί Ιακ , εί εχο ίεειιηι. Εβο Ιβ οοίφΐε

εοιιιίΐίΐοοΓ , ββ« Ιίηί Γαείΐεπι Οί-Ιεικίβηι νίβηι , ει ηοΐ-

Ιιιιιι 8 ηιιηρΐ,ιιη ιίαπιηιιηι ΓοΓΟδ ; άΌχΙοπι οιιίιη ιηϋί»

ηΐιίφιε Ιβ ρΓυΙΟβΟΐ. 14• ΰοΰό αιιάίεηίει ΗαοΗαΙ εί ΙΛα ,

άΐχετιιηΐ (Ί : ΐϊιιηιαιιίά ειί ηοοί» ρατ» νεί Ηαπά'ιΐΜ Ίη

άοηιο ραίη* ηο$ίή? 15. Νοηηε ιιΐ αΐιοκε τεραίαίω $η-

ιιιΐίί αριιά ειιηι ? \εηάΊά'ιί αιίιιι ηο$, ει άινοταηάο οοηι-

εάϊί ρτεύαηι ηο$Ιηιηι. 16. Εί φιαί οηιηει Λίΐυ αΙ>$ΙηΙίΙ

ιΓινίίΊα* εΙ ίβοήαιη α ραίτε ηο»Ιτο, ϊώϊ άεάίί : ηιιηε ϊι/ϊ-

(ηγ φκείΐιιηηαύ άίχετΊι ίώί Ωεια Ιιιιι&, [αε. Υί(1β ΟΙ 1)35

βοψιοηίοδ Ποί ηιΐιίΐι ίιιιη, βΐ ηΓΓείΌηΐεδ γ.ιΙϊοιιοιϊι ειιί

('οιιΐιηϋίϋί ιιοη ρυΐυίΐ. Νιιηι 681 3ΐίααί(1 οοηηηυηβ ηο-

1)15 , ηίιιιιΐ, οοηι ρβίΓΟ πο51γο? δειηεΙ βιιίηι ηοδ νοη-

«ΙίιΙίΙ. ΩίνίΓια» εί αίοτ'ιαηι αιιαηι αΰβίιιΐίΐ Ώεν» α ραίτε

ηοΜτο, ει άεά'ιί ίϊοϊ ; ηο> Ιιαΰεοίιιηι» , ει βίη ιιοβίπ. Νο

οεδδ3 ίςίΐιΐΓ, ιιεηοο οΊΙΤογ, 8βι1 Γηο «ι,υχ Ιίϋί α Οοο βοιιΐ

ίιιιρβΓ.ΊΙ». Νιιηε ϊςϊΐητ φιαεηηιαηε άϊχίί ίίΰί Ωειι$ ίνηι,

./βί. 17. Ηατε κ< ααάίνΊι Ιαεοο, ιηηεχίί εί αεεερϊί κχο-

τε% »«π» , ει βΐϊοι , εί αίεεηάετε [εάί $ιιρετ οατηείο» :

18. (Ι αΰώιχίί οηιηϊα ιμ«ν ΙιιιΜαί , εί αιρεΙΙεείΊΙαη

αιιαηι, φιαηι αεφιϊ&ΐεταί ϊη ίΐε&οροίαηιϊα , εί οηιηϊα ιιια,

αί αο'ηεί αά Ιιααε ραίιετη (ΐιαιιι.

4. £ άοηιο Εαοαηϊ [ικβί Ιαεοο ; φιαι («ααηι κφιιιία ώηί;

ρτεεάϊεαίιιτ οητα Ωεϊ εταα <ιιο< , φκε ϊη ρεηοηα ίαεοο

ιίιιαΊ. — Οοηδ'κίοηι , 008βεπ> , ΓοΠιΙικΙίηβηι αιιίιιπυ

]υ8ΐϊ , ει ηαοπκκίο Γοροίβο οηιηί ιηειιΐίδ 3η@0Γβ ηε

ιηείιι , ιηαηιΙ;ιΐο ϋοιηϊιιίεο οϋΙβηιρεΓίΐνίΙ. (Ιυοηίαιη

••ηίηι νϊιΐίΐ ιικιΐο Είΐη.ιιη ηκ.'ηίειη 1>α1)3ηί , ηοη υΐΐια ,

βΐευΐ ρηυβ , ίιιίεΓΓΟ^αΓε ειιηι νοίαΐΐ : βεά ςυοιΐ ϊιηρε-

ι αΐυιιι ογ.ίι α ϋιιιηίιιο , ϊιημίβΐιαΐ , ει βοεερίίβ ηιυΐϊεη-

1ηΐ8 ει ρΐΗΊ'ϊβ, ϊΙβΓ αιτίριιίΐ. 19. ίαοαη αιιίεηι , ϊιιςαίΐ,

αϋεταί αά ίοηάαιάηη ονει $ιια$. Ρηταία αιιίεηι ε$ί ΠαεΙιεΙ

ίιΐυΐα ραίήι «κι'. Νο(|ΐιο Ιιοο 3ΐ>8(]ΐιε οαιιβ;» πυ1)ϊ« ριορο-

κϊΚίίΓη ε81 , 80(1 υΐ βείαιηυβ ςιιοηιοιίο αϋΐιιιο ραΐεπιαιη

Ιΐ3ϋεηΙε3 εοηκυείικϋηοπι , ϊιΐοίοιυιη ηιΐΐιιί αάϋίεΐχ

«ταηΐ. Λιιϊιη3«1νεΓΐε εηϊιη , ςυΐηΐϋΐη ίΙΙα ίιι Ιιοε κΐυ-

ιΐϊυιη ίιηρεικίεΐ'ΐι , ειιηι ηΜι'ιΙ αϋικί 3 ρ.ιίτο αυΓοπβ νο-

Ιιιοΐ'ίΐ, (|ϋ;ιιη ϊ(1ο1α β]ιΐ8 , κίψιο Γ3εϊεΙ)»1 ίςηοΓαπΙε

νΪΓΟ : ηειριβ εηίιη ίΙΙε Ιιοε ρεηηϊ»Ϊ88ε( Ιίιτϊ. 20. ΟεειιΙ-

Ιιιν'ιΙ αιιίεηι , ϊιιηιιϊΐ , Ιαεοο α ί,αοαη 8ι/γο , ηε αηηιιηΐϊα-

Γι'ίιιι- ει φιοά (ν^ετεΐ. ϊ\.Εί αίαεειιΐί ΐρ»ε εί οηιηϊα ϊρήα»,

ει ίταηηΐο (ΙιιυΊο , εοηΐεηάίί αά ηιοηίειη ϋαΐααά. Μάο ,

ο1*>εεΐΌ , εΐ'ιβιιι Ιιίε πιπ^ηαπι Ποϊ ρΓονϊϋεηΐϊοηι , ηυο-

ηιοϋο , (Ιοηεο ]ιΐίΐυ8 ρι-οειιΙ αυΓυ^ΐβεΙ , ηοη ροπιιίϊίΐ

ίιι 1.31)311 ίΐΐίυϋ βεεεβίΐιηι δοίτεΐ. 22. Ττϊοια εηίιη άϊε-

1>ιιι , "ιηΐ|ΐιίί, ρταϋεήιίί , ίριί Ι,αοαη ίηηοΐαίί. 23. Ει α$-

$ιιηιρΐϊ* οηιιι'ώαα (ταΐήοιιι ιιιίϋ , ρετεεειιΙιι$ ε$ί ειιηι νια

ιΐίεηιηι κρίεηι; εί εοηιεφιιιίιΐΒ ειιηι ίη ηιοηΐε Οαίααά.

01>&εεΐΌ Ιιίε ηυοςυε βΐΐοηιΐ.ιβ Ι)οί ρΓονϊϋοιιΐϊΒηι. Ναιη

<|(ΐ'ι ά\ι'\1 , Λενιτίετε ίη Ιεπτατη ίιιηι» , εί ετο ίεειιηι, ίΙΙο

εΐίβιιι ηυηο βουπι ^εεΙαίΜΐ ρι-ονίιίεηΐίαηι. ΟυΊα οιιίιη

νίιΐίι 1,3ΐ>3η ουηι ηιιιΐΐα ίικίίβηαΐ'ιοιιο ροΓκε^υί ]υ$1αιη ,

ει ρα;ιΐ3ΐη ΓιιΠίνί δεεεδδυβ, υΐ ίΐα ιΐίοαιη , δυηιρΙυΓυιη ,

ηρρ»Γυίι Ι^Ιιαιι ηοειο ίη βοηιηο. 24. Υειιϊί ειιίηι , ίιι-

ηαίΐ , θεια αά Ευύαη &ψιιηι ίη ίοηιηο ηοοίε , εί άίχΐί ά.

\'ίιΙο Ποί ίικίιιΐβοηΐίαηι , ςιιοηιοιίο οΐ) κυαιη ίη ]ιΐ5ΐοιιι

ρΓονίϋεηΐίαιη ειιηι 1.303η οοΙΙοςυίΐυΓ : ια Ιοπ ίΐ:ι ο]υβ

ιηειιΐε ίιηρείιιιη ε]ΐΐ8 3 ΐαεοο εοοιοοΛί. ϋανε Ιίίιί, ηε Ιο-

ιμαήζαιηι Ιααιο ηιαία. Μ»£ΐΐ3 ϋοηιίιιί ϋεηίβΐιίΐαϊ. Ουϊ.ι

εηίηι βείεϋαι ειιηι 3(1 ριιςικιιιι γοιιΙοικΙογο, ει εοηΐη ^ιι-

δίοιιι ίιΐδΐΐΓΐ'οπ: νεΙΙε, Ιιοε νεΓυο ηιΐΊΐίοιιι ο]ιΐΜΊΐιιιροΜ'ίι,

61 (ΙίοίΙ : €ανε Ιίοί, ηε Ιοαααήι ειιηι ]αεοο ιηαΐα : ρεήικίβ

30 βί α'ίεοΓΟΙ : Οβνε ηβ νεί νεΓοί» οΟεηϋοΓε Ιαιυίι εο-

ηοΓίδ : 50(1 5ει•\•3 Ιείρδυιη , εοιιΐίηβ ιη.ηΐιιιη Ιιιιηε Ιυυηι

ίιηροΐυιη , εοηιρί'ίιηε Γιιιογοπι , ιόΓιόιι» ίΐ'βΐιιιη Ιιιιιιιι

βηίιηυιη , 30 ηε νεί νοι!ιη ίρδυιη εοηΐΓΪ8ΐπΓε νεΙΪ8. Ει

οοιιδίίίοπι Ι)οί είειηεηΐί.ιηι. Νοη ΊιηροΓηνίι Ι,ιιΙι.ιηο ω

3(1 ρΓΟρΓΪΐ ΙΟνϋΓίΟΙΟΐΙΙΓ, 80(1 διίΙιΙΙΙΙ ρΐ'ΟΐΐίίιΟί ΓΙΟ 0.111(1

(Ιιιπιηι νοί ιιιοΐεδίιιηι οιιιιι ,ίιΐδίο ΙοιριηΐιΐΓ. (ϊιιπγο , 61

ρΓΟρΙΟΓ (|Ιΐί(1 ? 1!ΐ (ΙίδΟβΙ ρΟΓ 1)0^0113 01 ρβΓ ΟρΟΙ'Π Ϊρδ3

]ιΐδΙ(ΐδ, (]ΐιαιιΐΛΐιι $υί ειιπιιιι £0Γ3ΐ 1)οιΐδ. Νηιη 8ί Γένει- -

8υ8 Γυίίδοί 1.303η , ιιικίε ίΐίικί βοίνίβδεί 4.ιοοΙι , 3υΐ ε^υδ

υνοΓΟδ ? Ιϋεο ρεηηίΐιίΐ εί ιιΐ α1)ο;ιΐ, εΐΐίη^ηα 803 εοιι-

ΠίεβίοΓ ηιιχ Ποιίδ ϋίχίΐ 3(1 δε, φιο ει ]οδΐυβ ιιι3)ογοπ) »\α-

οι-ίΐ3ΐειη ΙΐίΙιοαΐ ρΓοΙίείδεεηϋο , ΙίοΊιοίίΐιηιριε 3εείρίηΐ,

61 ΟΙ 1)1ΐ]υ3 ΟνΟΓΟδ ' (ΙίδΟίΙΙιΙ 0,1131)10 δΐιχίίο Ροιίδ

οιιιιιίιιιιι Ι)οιιιίπιΐδ 4λοο1μιιιι ουιοί , Γ^ϊοίαηΙςιΐΰ εΓ-

ΓΟίειιι ρηΐεΓηιιηι , εί ίιιιίιοιιΙιΐΓ ^ιΐδΐιιιη , ηΐφιο 3(1

οιΐζΐιοδοοιιιΐιιιη Οουη) δοΓΓιο'ιεηΙεπ) (ΙοοίΓίηηηι ίιιο'ε αε-

είρίηηΐ. Νεςυε εηίιη δίο (ίάε ιϋςιΐ3 ι:γλι« ηυχ ^η^οι►

ιΐίεείωΐ , οι φι,'ο 3 1.303η ϋίεοΙιαηΙιΐΓ, ηο'ι αοΊιοε ίυΌΙα

εοΐεοαί. 8οη)ροΓ εηίηι ίηΓκΙεΙίαπ) ει 3άνεΓδ»ιιΐίιιιο νεΓΧ

ΓεΙί^ίοηί Ιε-Ιίηιοηία ιπ^ογοι» ΙιαϋεηΙ Γκίεηι. Ει Ιιοε

εδί εχ οηιηϊροίειιΐί 83ρίειι1ί3 Ποί , ευιη ίηίηιίεοδ νοή-

ΙΐΙίδ ίρδοδ ΐεβίοδ νεηΐ3ΐίδ οΓίίείΐ, οΐ βιια Ιίη^ιι.ι ϊρβαιτι

Γιπιι;ΐΓ0 δβΟ^ηηΐ. 25. ϋοη&εαιιιιίια ε$ί αιιίεηι Ι,αοαη ^γο-

ύιιηι. ΙαεοΙ) αιιίεηι /ϊ.ιίί ίαοετηααιίιιηι ίΐιιιιη ίη ηιοιιΐϋ .•

Ι,αοαη νετο εοηιίΐίιιΊΐ [ταΐη» Βΐιοί ϊη ηιοηίε ϋαΐααά. 20.

Όϊήΐ αιιίεηι Ι,αοαη αάΐαεοο : ϋιιτίιοε [εεηιί? νίο"ε (ριο-

ιηοάο ρπΐοερίυηι Ώεί ηιβ^ηοηι ίΙΙίαδ οβΙοΓεη) τερΓβδ-

δίΐ, βί Γογογοπ) ΓείΓεηβνίΙ : ει ίιΙο'ίΓεο εοη> ιηβ^ηβ ηι.ιη-

8υ8ΐυϋϊιιεεο11οα.υίοπι1ΐ3ΐ)θΐοαηι βο, ςοηβΊδεβχοοδβιΐδ,

βί ρ3ΐεπ>3πι άϋοεϋοπεπ) εΓ§3 ίΐΐοηι (1οοΐ3Γ3η8. ΟϋΒη.Ιο

εηίηι βηρειοβ ρΓονίϋεηΐίβ ιιοοίδ 3δδίδΐίΐ, ηοη βοΐιιιυ

ηΐ3ΐοΓϋηι Ιιοηιίηπιη ίη»)(1Ϊ3δ εΠΌβειε ροβδοπιοβ , δπΐ

είδί ίη οεδίίοδ ίρδβδ ίηεία'βηιυδ , ηίΐιίΐ βϋνεΓδί ηοοίϊ

ενεηίΐ. Οηιηίαπ) οιιίιη ϋοιηίηιΐδ δυκ νΪΓίοΐίδ ρΓΧδίβιι-

ιί3ΐη α"6θΐ3Γ3ηδ , οβδίίβΓοηι ηιαίβΐ ηβΐυΓβιη , 63δςυβ ίιι

ΟνΟδ 17131)508138 ΐΓ3ΙΙ5ΓθΓΙΙΙ3ΐ .• 1)00 ΟΟθά Ι)6δΙί3ΐβΙΙΙ 018

ηβίοΓΒΐιι ίηιωοίεΐ , 50(1 Γε1ίεΐ38 ίη ηβΙυΓ.ι 838 , ονίοπ»

ηιοΓΟδ ει η3ΐιΐΓ3Πΐ εχ1)ίϋ6Γβ δ3ΐ38'ιΐ. 1(1(ΐοβ ηοη δυΐιοη

ίη ΓοΓίδ ςοίδ νίοΌΓβ ροίοπΐ , βειΐ εί Ίιι οίεηιεηϋβ ίρδίδ.

ΟοβιιοΌ εηίηι νοίΐ , Ιοηο ει είβηιειιία ιρδ3 νίηιιΐίδ δΐιαβ

οοΓινίδουηΐϋΓ, οι ηεηοβ ίβηίδ ίβοϊι ςοοα" ίβηίδ βοΐεΐ. Ει

Ιιοε αοοποε (ΙίδοεΓβ ροΙβΓΪΙ βΐίςοίδ Ιβιη ίη ΐΓΪΐ)ϋ8 ροει ίδ,

α.ιΐ3ΐιιίοθ3ηίβ1ε(ϋαη.6.22).Ν3ηιΙ)υηο1εοηε85ίοιΙονο5

είΓεοπ)(ΐ3ΐ)ϋηΙ , ει δυροΓηο βοχίΐίο Γβΐυδβ εοΓΟίη ΓοΓυεί-

Ι3ΐε , ηΐΐιϊΐ ίΐΐί ίηεοπιηκκίί ο"»ο»ηΐ. Νβηι ςοοα" ΓβΓοείΐ3-

Ιεη) ηοη εχεΓΟβιιΙοδ Γογκ , 63ΐη Ιβηιοη ΓβΙίιιιιβπηΙ , ίί

α,οί Γεπδ ΐΓοουΙοηΐίοΓεβ εΓβιιΐ τείρδβ εχρεπΐ βιιηΐ.

5. Ηοε βυΐεηι 3ο* ηΐ3]0Γεπι ίΙΙοΓοηι βοεοδβΐίοηβη

Γβοΐοηι 851 , <ιιΓΐ3 ΓβΙίοηβ ϊηδί^ηϊΐϊ, ΟΓούεΠίβίο ϋββίίαί

ΓβΙίοηβ οβΓεηΙβδ νΐηεεοηηΐ. Τ^ηιίεηια,ιιβ Γθίρδ3 α"ί(1ί-

οεΓΟίιΙ ηιιοπιοάο οχ Οοηιίηί ρΓονί(1εηΐί3 Ϊ8Γ5Β )ρδ;ε

]ιΐδΙοηι δίιιΐ ΓβνεπϋΕ, ηεςοβ 3θδ50 ΓιιβΓΪηΐ ε]οβ οογ-

ροδ βΐΐίηβΟΓε; ίΐΐί νεΓΟ ΓβΓΜ ίιηηΐ3ΐιίΐ»1β δυρβΓ»-

1 5βχ Μ*3., ίί Μ< Λ«/Μ* /»''«» χ0" αί το«^ο« βυγα
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ταύτης, χαϊ βχεΛΟε είς την γήν της γενέσεως σου,

χαϊ έσομαι μετά σοϋ. Έγώ σοι πανταχού συνέσομαι,

κι\ έγώ σοι την όδοιπορίαν εύμαρή καταστήσω , καϊ

ούδεμίαν παρ' ούδενδς ύποστήστι βλάβην, τής έμής

δεξιάς αντί σκέπης πανταχού γινομένης σοι. Ταύτα

Λκοΰσασαι αϊ περί τήν 'ΡαχηΛ* είχαν αύτφ ■ Μή

έστιν ή/<Γ>• μερϊς, ή χΛηρονομΙα έν τώ οΐχφ τον

χατρύς ημών; Ούχ ώς άΧΙότριαι ΛεΛογΙσμεΟα

αί'-φ; Πέχραχε γίιρ "ημάς, χαϊ χατέραγε χατα-

βρώσει τύ άργύριον ημών. Καϊ χάντα τον χΛούτον

χαϊ την δόξαν, ήν ΑρεΙΛετο 6 θεός τυύ χατρύς

ημών, σοϊ έδωχε. Κύν δσα είρηχέσοι ό Θεός σου,

χοίει. "Ορα καΧ ταύτας έπομέναςτή τού θεοΰ γνώμη,

κα\ λογισμδν άναντί^ίητον είσαγούσας. Μη γάρ ,

φησ\ν, έτι τι κοινδν ήμΐν πρδς τον πατέρα ημών ;

"Απαξ γαρ άπέίοτο ημάς. Τύν μέντοι χΛούτον χαϊ

ζην δόξαν, ήν άρεΙΛετο ό θεύς τού χατρύς ημών,

χα\ έδωχέ σοι, ήμεΤς εξομεν,χαϊ τά τέχνα ήμύν.

Μη μέλλε ουν, μηδέ διαναβάλλου, άλλα ποίει τά παρά

τού θεοΰ σοι έπιταχθέντα. Νύν ουν δσα εΤρηχέ σοι

ύ θεός σον, χοίει. Ταύτα άχούσας ό Ιαχώβ,

άναστάς έΛι:βε τάς γνναΤχας αυτού χαϊ τά χαιδία,

και άνεβίβασεν αύτάςέχϊ χαμή.Χους, χαϊ απήγαγε

χάντα τά υπάρχοντα αύτον, χαϊ τήν άχοσχευήν ,

ήν χεριεχοιήσατο έν τ ή ΜεσοχοταμΙα,χαϊ χάντα

τά αύτοΰ,άπεΜεΐνχρύςΊσαάχ τδνχατέρα αυτού.

δ'. Σκοπεί μοι τού δικαίου της ψυχής τήν άνδρείαν,

*α\ όπως πάντα φόβον και άγωνίαν παρωσάμενος

έπείθετο τώ τοΰ Δεσπότου έπιτάγματι. Επειδή γάρ

είδε τοΰ Λαβαν ούχ υγιή τήν γνώμην, ούκ ϊτι καθά-

περ πρότερον πυθέσθαι αύτον κατεδέξατο , Αλλά τδ

προσταχθέν παρά τοΰ Δεσπότου, έπλήρου, κα\ λαβών

τάς γυναίκας κα\ τά παιδία ήπτετο της όδοΰ. Αάβαν

δε, φησίν, ώχετο χεΤραι τά πρόβατα αυτού. "ΕχΛεψε

δέ 'ΡαχήΛ τά εϊδω.Ια τον πατρός αυτής. Ούχ απλώς

βύδε τούτο πρόσκειται, άλλ' ίνα γνώμεν, πώς Ιτι της

πατρικής εΓχοντο συνήθειας, καϊ πολλήν τήν περ\ τά

εΓδωλα θεραπείαν έπεδείκνυντο. Έννόησον γάρ δσην

αύτη σπουδήν έποιήσατο, ώς μηδέν ϊτερβν ύφελέσθαι

τών τοΰ πατρδ;, άλλα τά εΓδωλα μίνα, κα\ τούτο

έποίει καϊ τδν άνδρα λανθάνουσα• ουδέ γάρ αν εκείνος

συνεχώρησε ταύτα γενέσθαι. "Εχρνψε δέ , φησ\ν,

ΊαχώβΑάβαν τόν Σύρον, τονμη άναγγεϊΛαι αύτφ,

δζι άχοδιδράσχει. ΚαΧ άπέδρα αυτός, χαϊ χάντα

τά αύτον, χαϊ διέβη τύν χοταμύν, χαϊ ώρμησεν είς

τύ δρος ΓαΛαάδ. θέα μοι τήν πολλήν τοΰ θεοΰ καϊ

ενταύθα πρδνοιαν, όπως, μέχρις ότε πό(6{5ωθεν γέγονεν

4 δίκαιος, ού συνεχώρησε τω Λαβαν είς γνώσιν έλθείν

τήνάναχώρησιν τοΰ Ιακώβ. Τριών γάρ ήμερων,[551]

φησ\, χαρεΛθονσών, τώ Αάβαν έγνώσΟη. Καϊ χα-

Ι ιι.Ιαβών χάντας τους άδεΛρονς αυτού μεβ' έαν-

τού , έδίωξεν όχίσω αύτον όδόν ήμερων έχτά •

χαϊ χατέΛαβεν αυτόν έν τώ δρει ΓαΛαάδ. Σκό-ει

πάλιν τήν άφατον τού θεοΰ κηδεμονίαν. Ό γάρ ειπών,

Απόστρεφε είς τήν γήν σον, χαϊ έσομαι μετά

σον, ούτος χα\ νύν τήν οϊχείαν έπιδείκνυται πρίνοιαν.

Επειδή γάρ είδε τδν Λαβαν μετά πολλής άγανακτή-

σεως καταδιώκοντα τον δίκαιον, κα\ δίκην, ώς είπείν,

είσ-ράξασθαι βουλδμενον τής αναχωρήσεως, έπι-

φαίνεται τώ Λαβαν καθ' ϋπνον τήν νύκτα. ΤΗ.10ε

δέ, φησ\ν, δ θεός προς Αάβαν τόν Σύρον τήν

>ύχτα, χαϊ είπεν αύτφ. "Ορα θεοΰ συγκατάβασιν,

χα\ ό-ω; διά τήν περ\ τδν δίκαιον κηδεμονίαν καϊ τψ

Λαβαν διαλέγεται, ίνα κατασείσας αυτού τήν διάνοιαν

άποστήση τής κατά τοΰ Ιακώβ ορμής. Φν.Ιαξαι

σειιυτύν, μήποτε ΛαΛήστις μετά τού Ίαχώβ πο

νηρά. Πολλή τού Δε σπότου ή άγαθότης. Επειδή έώρα

»ύ:δν πρδς μάχην έπςιγόμενον, και κατεξαναιτήναι

' •ς',•.'"',ί?• ««("ΊΠΙΚΙ Ι.ί^υΐ ΓϋΟΚ ΟΓΑΧΟΓϋΐη. 1ΧΧ

/•-Ι-ιίΐιΐ Γ»χ>)) /ι: Λίί».

τού δικαίου ρουλομενον, μονονουχ\δ>ά βήματος καΟε'λ-

κει αυτού τ>>ν λογισμδν, καί φησι• ΦύΛαξαι σεαυτόν,

μήποτε ΛαΛήσης μετά Ίαχώβ πονηρόν. Μηδέ μέχρι

βημάτων, φησ^.ν, επιχείρησης λυπήσαι τδν Ιακώβ,

άλλα φύλαξαι σεαυτδν, έπίσχες σου τήν κακήν ταύ-

την έρμήν, κατάστειλαι τδν Ουμδν, αναχαίτισαν σου

θυμουμένην τήν διάνοιαν, και μηδέ μέχρι βήματος

λυπήσαι αύτδν άνάσχη. Κα\ οκόπει μοι θεοΰ φιλαν-

Ορω-ίαν. Ού προσέταξε τψ Λαβαν είς τά οικεία

ύποστρέψαι, άλλα μδνον παρεκελεύσατο μηδέν φορ-

τικδν, μηδέ επαχθές διαλεχθήναι τφ δικαίω. Τίνος

ένεκεν, κα\ διά τί ; "Ινα μάθη κα\ διά τών Ιργων αυ

τών ό δίκαιος καϊ διά τών πραγμάτων, 8σης άξιοϋ-

ται παρά τοΰ θεοΰ τής κηδεμονίας. Ει γάρ ύπέστρε-

ψεν ό Λαβαν, πίθεν άν τούτο Ιγνω ό Ιακώβ , ή" αί

τούτου γυναίκες ; Κ»\ διά τούτο συγχωρεί αύτδν

άπελθεϊν, καϊ διά τής οικεία; γλώττης όμολογήσαι τά

παρά τού θεοΰ πρδς αύτδν (ΙηΟέντα, ίνα χα\ 6 δίκαιος

πλείονα τήν προΟυμίαν κτήσηται περ\ τήν άποδημίαν,

κα\ θάρσος προσλάβη, κα\ αί τούτου γυναίκες μα-

θούσαι όσης άξιοΰται 6 Ιακώβ παρά τοΰ τών όλων

θεοΰ τής κηδεμονίας, άποσείσωνται τήν πατρικήν.

πλάνην κα\ ξηλώσωσι τδν δίκαιον, κα\ θεογνωσία; έν-

τεΰθεν αρκούσαν διδασκαλίαν δέζωνται. Ουδέ γάρ-

οΰτως ήν τά παρά τοΰ Ιακώβ αξιόπιστα, ώς τά παρά

τού Λαβαν λεγόμενα, τοΰ ϊτι περ\ τά είδωλα έπτοη-

μένου. Αί γάρ παρά τών άπιστων μαρτυρία! χα\ τών

έχθρων τής ευσέβειας άε\ πολύ τδ άξιδπιστον έχουσι.

Κα\ τούτο γάρ τής εΰμηχάνου τοΰ θεοΰ σοφία;, δταν

χαϊ τους εχθρούς τής αληθείας αυτούς μάρτυρας ποι?(

γενέσθαι τής αληθείας, χα\ διά τής οικείας γλώττης τά

αυτά συναγωνίζωνται. ΚατέΛαβε δέ Αάβαν τόν

Ίαχώβ. Ίαχώβ δέ έπηξε τήν σχηνήν αύτον έν γι,Ί

δρει • Αάβαν δέ έστησε τους άδεΛρονς αύτον έν

τώ δρει ΓαΛαάδ. Καϊ είπε Αάβαν τώ Ίαχώβ• 7Ϊ

τοντο έποίησας; "Ορα πώς τδ κάρα τοΰ θεοΰ πρ>!σ.

τάγμα τήν πολλήν αυτού φλεγμονήν κατέστειλε, κα\

τδν θυμδν έχαλίνωσε. Διά τούτο μετά πολλής ήμερό-

τητος τους πρδς αύτδν ποιείται λίγους , μονονουχ\

άπολογούμενος, και πατρικήν φιλοστοργίαν περ\ αύ

τδν έπιδεικνϋμενος. "Οταν γάρ [555] τής άνωθεν

άπολαΰωμεν προνοίας, ού μόνον τών ανθρώπων τών

πονηρών διαφυγεΐν δυνάμεθα τάς έπιβουλάς , άλλα

χα\ θηρίοις άνημέροις έάν περιπέσωμεν, ουδέν ύπ»τ

στησόμεθα δεινίν. Ό γάρ τών απάντων Δεσπότης τής

οικείας δυνάμεως τήν περιουσίαν έπιδεικνύμενος, χα1.

τών θηρίων μεταβάλλει τήν φύσιν, και είς προβάτων

ήμερότητα αυτά μεθίστησιν, ούχΊ τής θηριωδίας αυτά,

μεθιστάς, άλλ' έν αύτη1 τή φύσει καταλιμπάνων, τά

τών προβάτων έπιδείκνυσθαι παρασκευάζει. Και ούχ

έπϊ τών θηρίων μόνον τούτο Γδοι τις αν , άλλα χαϊ

έπ' αυτών τών στοιχείων. "Οταν γάρ αύτδς βούληται,

καϊ τά στοιχεία αυτά τής οικείας ενεργείας έπιλαν-

Οάνεται, και ουδέ πΰρ τά πυρδς έπιδείκνυται. Καϊ

τούτο τις καταμάΟοι έπί τε τών τριών παίδων, επί τε

τού Δανιήλ. Ό μέν ύπδ λεόντων περιστατοϋμενος >>,

ώς ύπδ προβάτων χυκλούμενος, ουδέν ϊπασχεν αηδές,

τής άνωθεν ρ>>πής τήν εκείνων αγριότητα άναχαιτι•

ζούσης. "Οτι γάρ θήρες ίντες έμενον τά τής θηριω

δίας μή έπιδεικνύμενοι, δι' αυτών τών πραγμάτων

έγνωσαν τών άλογων θηρίων οί άγριώτεροι.

ε'. Κα\ τούτο δέ έγίνετο πρδς μείζονα, κατηγορίαν.

έχείνων,ϊτιοί λόγω τετιμημένοιτά άλογα θηρία ύπερ-

ηκόντισαν τή ώμότητι. Καϊ έμάνθανον διά τών πρα

γμάτων, όπως διά τήν τού Δεσπότου πρόνοιαν τδν

μέν δίκαιον κα\ τά θηρία ήδέσθη, κα\ ούχ έτόλμησαν

11 ΑΙίιΐί τΐίριτει/ιζόμινοί, .ιΙίιι« νοπ> ιη(ϋστ»ι/,ιΓόμ(νος.

Ιυυί, Ι05ΐί 8*\1Ι1ο, ίπιτε'/ιζ'ίμίνος ΙιϊΙιοΙ
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έφίψαιθαι τού σώματος• αυτοί δέ τά τών θηρίων

αύτφ χείρον διέθηκαν. Και ίνα μή νομίσωσι φαντα

σία•/ τινά γεγενήσθαι, δια τών μετά ταύτα βληθέν-

των είς τδν λάκκον έπεγίνωσχον, δτι έπ'ι μέν τοΰ δι-

χαίου τών προβάτων έμιμούντο τήν ήμερότητα, χα'ι

τής φύ*ί<<>ς έπελανθάνοντο* έπ\ δέ τών μετά ταύτα

βληθέντων τα τής θηριωδίας ίπεδείκνυντο. Ούτοι καΊ

έπ\ τής καμίνου τοΰ πυρδς γέγονε. Τους μεν ένδον

δντας καί ίν μίζω τω πυρ\ τυγχάνοντας ήδείτο τδ

ατοιχείον, κα\ ούκ ϊνήργει τα τοΰ πυρός• άλλα καθά-

περ πεδηθείσης της ενεργείας, ούτως άβλαβη τών

παίδων τούτων διεφύλαττε τά αώψχΐΛ, και οΰδΐ αυ

τών τών τριχών έφάψασθαι έτόλμησε, καθάπερ ύπδ

προστάγματος τίνος τδ στοιχείον τήν οίκείαν ένέργειαν

έπιδείξασθαι κωλυόμενον τους δέ έξω της καμίνου

διάγοντας κατηνάλωσε,δι' αμφοτέρων πολλήν της τοΰ

θεοΰ δυνάμεως τήν περιουσίαν έμφαΐνον, κα\ δι* ων

τους έσω τυγχάνοντας αβλαβείς διεφύλαττε, κα\ δι*

ών τούτους διέφθειρεν. Ούτως δταν της άνωθεν άπο-

λαύωμεν ρ•πης, ού μόνον τών πρδς ημάς πολεμίως

εχόντων διαφεύγομεν τάς επίβουλος, άλλα καν αύτοϊς

τοί; Οηρίοις περιπέσωμεν », ουδέν πεισόμεθα δεινόν.

Ή γάρ τοΰ θεοΰ χεΙρ ή πάντων δυνατωτέρα, αύτη

πολλήν ήμίν πανταχόθεν περιτίθησι τήν άσφάλειαν,

χα\ άχειρώτους εργάζεται* δπερ κα\ έ-1 τοΰ δικαίου

τούτου γέγονεν. Ό γάρ μετά τοσαύτης δρμής κατα-

λα/ίεϊν βουλδμενος τδν Ιακώβ, και δίκην άπαιτήσαι

της πάντων αναχωρήσεως, οΰ μόνον ουδέν πρδς αύτδν

τραχύ ουδέ επαχθές φθέγγεται, άλλί καθάπερ πατήρ

διαλεγόμενος πρδςπαΐδα, ούτω μετά πολλής της επιει

κείας πρδς αύτδν ποιείται τά όήματα, καί φησι• Τί

έχοίησας τούτο; τι χρυφή άπέδρας; "Ορα 1 556] πόση

ή μεταβολή• δρα πώς 4 καθάπερ Οηρίονμεμηνώς, προ

βάτων μιμείται ήμερότητα.'/να τΐ χρυφή άπέδρας,

χαϊ έχΛοποφόρτχσάς με, χάΐ απήγαγες τάς θυγατέ

ρας μου ώς αίχ{ΐαΛώτιδας μαχαίρα ; Τίνος ένεκεν,

φησ\, τούτο πεποίηκας ; τί σοι έδοξε; διά τίούτω λαν-

Οανδντως έποιήσω τήν άποδημίαν ; ΕΙγάρ άνήγγει-

Λάς μοι, μετά.ποΛΛής τής πομπής χαϊ τής ευφρο

σύνης έξαπέστειΛα άν σε. Καί γάρ εΐ τοΰτο έγνων,

φησ\, Μετά μοναχών χαϊ τύμπανων χαϊ χιθάρας

προέπεμψα άν σε. Ούχ ήζιώθην φιΛήσαι τάς θυ

γατέρας μον νϋν δέ άφρόνως έπραζας. Όράς πώς

λοιπόν εαυτόν ελέγχει, καί διά της οικείας γλώττης

ομολογεί, δτιαύτδς μέν κακώς παρεσκευάζετο διαθεϊ-

ναι τδν δίκαιον, ή δέ τοΰ θεοΰ πρόνοια της ορμής αύτδν

ϊνίκοψεν. Ισχύει, φησ\ν, ή χειρ μου χαχοποιήσαί

σε• όδέ θεός τοΰ πατρός σου εχθές είπε προς με

Λέγων ΦϋΛαξαι σεαυτόν, μήποτε ΧαΛήσης αρύς

Ίαχώβ** πονηρά. Έννόει μοι πόσης τψδικαίωπαρα-

κλήσεως γέγονε ταυτί τά όήματα, κα\ σκόπει πώς

ούτος καί τά βουλευθέντα αύτώ Ιξέφηνε, κα\ έπ\

ποίοις τήν χατάληψιν ποιήσασθαι έβούλετο, κα\ότιό

τοΰ θεοΰ φόβος αύτδν έπέσχεν είς έργον άγαγεΐν τά κα

κώς αϋτώ βουλευθέντα. Ό δέ θεύζ τον πατρός σον,

φησίν. "Ορα πώς κα\αύτός δλάβαν ού μικράν εντεύθεν

ώφέλειαν έκαρποΰτο, μεγίστην τής τοΰ θεοΰ δυνάμεως

άπόδειξιν λαμβάνουν έκ τών πρδς αύτδν λεχθέντων.

Άλλ' επειδή κα\ σϋ, φησί, τοΰτο έβουλεΰσω, κα\ δ

θεόςέστιν δ τοσαύτην σου ποιούμενος κηδεμονίαν, Λ'ί•λ-

ουν πεπόρενσαΐ' επιθυμία γαρ έπεθύμησας άπεΛ-

θεΐν είςνύν όίχοντον πατρός σον. "ΙνατΙ έχΛεψας

τους θεούς μον ; "Εστω, φησί" τοΰτό σοι δεδογμένον

!|ν, κα\ Ικρινας έπανελθεϊν είς τδν οίκον τοΰ πατοός

* Η>μ βϊΐ ΙοοΙΙοδηνίΙίί. ΟοΜ. χάν τοις θηρίοις π. ΜυιοΙ.

βΙ ΜοιιΐΓ. χάν οϋτο"; θηρίοι; π. Ει>ιτ.

^ΰΐΐιΐφΐβ ηΐ55. «11)0-1. μπ» Ίαχώβ.

σου• ίνα τ! τους θεούς μου ίκλεψας ; Ό άνοιας υπερ

βολή χα'ι τοιούτοι εί-τ.ν ο'ι θεοί σου, ώς χα\ κλαπη-

νβϊ;0£χαίτ/ύ•Λ;λίγο)ν, ΊνατΙ ΙχΛε^-ας τους θεούς

μου ; "Ορα πόση ην ή υπερβολή της πλάνης, ώς τους

λόγΜ τετ; μημένους ξύλα κα\ λίθον»ςθεραπεύειν. Κα\ο<

μέν θεο'ι οι σο\, ώ Λαβαν, ουδέ κλέπτεσθαι μέλλοντες

έαυτοΐ> άμύναι ίσχυσαν. Πώς γάρ οι άπολίΟν-ι ό.τες

συγκείμε-ζοι; Ό δέ τοΰ δικαίου θεδς, κα\ άγνοοϋ•.τος

τοΰ δικαίου, τήν σήν δρμήν έπέσχε. ΚαΊούκ εννοείς τδ

μέγεθος της πλάνης, άλλα καί τώ δικαίφ χλοπήν εγκα

λείς; Τίνος γάρ ένεκεν δ δίκαιος εκείνους ύφελέσ'Όι

άν κατεδέξατο, ους έβδελΰττετο, μάλλον δέους ί,δει λί

θους δντας αναίσθητους; 'Αλλά ταύτα άκουσα; δ Ια

κώβ μετά πολλής επιεικείας, πρώτον μέν απολογείται

πρδς τά προλαβόντα εγκλήματα, κα\ τό-ε περί τών

θεών προτρέπεται ποιήσασθαι τήν Ερευναν. Είπα

γάρ, φησΊ, μήποτε (Ίϊέ.Ι)} τάς θυγατέρας σου άχ"

έ{ΐοΰ, χαϊ πάντα τά έμά. Επειδή, φησ'ιν, έώρων σε

ούχ ΰγιώς προς με διακείμενον, εναγώνιος γέγονα,

μήποτε επιχείρησης άφελέσθαι τάς θυγατέρας σου

κα\ τά υπάρχοντα μου, κα\άποστ$ρήσαίμετώνέμών,

καθάπερ ήδη πεποίηκας. Αΰτη τοί/υν ή αιτία καί δ

φόβος παρεσκεύασέ με λανθανόντως τήν αποδημία»

ποιήσασθαι. Παρ'ψ οίν άν ενροίς τους θεούς σον,

ού ζήσεται εναντίον τών ά,δεΛρώ* ήμών.Όρί;

δτιήγνόει δ Ιακώβ τήν παρά τής [557] 'Ραχήλ κλοπήν

γεγενημένην;"Οραγάρμεθ'δσης σφοδρότητος τδ έπι-

τίμιον ορίζει τω τήν κλοπήν έργασαμένω. Παρ* ψ

αν, φησ\ν, εύρεθώσιν, ού ζήσεται εναντίον τ€>ν

άδεΛφών ι^/ιώ*•. Ούκ επειδή μόνον, φησ\ν, ΰφείλετο,

άλλ' δτι διά τής κλοπής δείγμα εναργές δ τοιούτος

εκφέρει τής οικείας πλάνης. ΈπΙγνωθιεϊτΐέστιτών

σών παρ" έμοΐ,χαΐ Λά€ε. Έρεΰνησον, φησίν, εΓ τι

τών μή προσηκόντων άφειλόμην. Ουδέν έτερον μο»

έχεις έγκαλέσαι, ήδτι λάθρα τήν άποδημίαν έποιησά-

μην κα\ τοΰτο ούχ εκών πέπονθα, άλλ' ύφορώμενος

τήν άδικίαν, κα\ δεδοικώς μή βουληθής χαϊ τάς θυ

γατέρας σου άφελέσθαι, τούτο μαθών, κα\ τήν άλλην

μου περιουσίαν. Καί ούχ έπέγνιο, φησί, παρ' αντφ

ουδέν. Ούχ ζδει δέ Ίαχώβ δτι 'ΡαχηΛ ή γννή αντοΰ

έχΛεψεν αυτούς. ΕΙσεΧθών δέ Λαβαν ήρεύνησετύν

οΊχον λείας, χαϊ ούχ εΰρεν. ΕΙσή.ΙΟεδέ χαΐείς τδν

όίχον 'ΡαχήΛ. 'Ραχ^Λ δέ ε.Ιαβε τά είδωλα, χαΧ έν-

έβαΛεναύτάεΙς τά σάγματατών χαμήΛων, χαϊ έπ-

εκάθισεναύτοϊς, χαϊ είπε τώ πατρ'ι αυτής• Μηβιι-

ρέωςφέρε,χνριέ μον ού δύνομαι άναστήναι εν

ώπιον σον, δτι τά χατ' έθισμϊν τών γνναιχώνμοί

έστιν. Ερεύνησε δέ Λαβαν έν δΛφ τώ οϊχφ αυτής,

χαϊ ούχ εΰρε.

ς'. Πολλή τής 'Ραχήλ ή σύνεσις, δι' ή*ς τδν Αάβαν

παρακρούσασθαι Γσχυσεν. 'Ακουέτωσανοί έτιτή πλάνη

προστετηκότες, κα\ τών ειδώλων τήν θεραπείαν περΊ

πολλού ποιούμενοι. "Εθηχεν αυτούς, φησίν, ύπό τά

σάγματα τών χαμήΛων, χαϊ έπεχάθισεν αύτοΊς. Τί

τούτων καταγελαστότερον ; ΟΙ λόγω τετιμημένοι,

χα\ τοσαύτης άξιωθέντες προεδρίας παρά τής τοΰ

θεοΰ φιλανθρωπίας, λίθους αναίσθητους θεραπεύειν

καταδέχονται, χα\ ούκ έγκαλϋπτονται, ουδέ λαμβά

νουσιν έννοιάν τίνα τής τοσαύτης άτοπίας, άλλα καθά ■

περ βοσκή ματα, ούτω τή συνήθεια απάγονται ; Διά

τούτο κα"ι Παύλος έλεγε γράφων Οϊδατεδτι,δτε ίθνι\

ήτε, προς τά είδωΧα τά άφωνα ώς αν ήγεσθε άπαγύ•

μενοι. Κα\ χαλώςείπε, Ίάάφωνα. Οι φωνήν έχοντες,

κα\ ακοής καί λόγου μετέχοντες, πρδς τά μηδεμίαν

αίσθησιν έχοντα, ώςάλογα άπάγεσθε.Κα\ ποίας αν οΐ

τοιούτοι συγγνώμης τύχοιεν ; Άλλ' ίδωμεν όπως δ δί

καιος λοιπόν θαρ^ήσας έκ τετών παρά τοΰ Λαβαν όμο-

λογηΟέντων, κα\ έξ ώνούδεμίαν εύλογον αίτίαν εύρε τής

κατ" αύτοΰ μέμψεως, τί φηιιν ; Ώργίσθηδέ Ίαχώΰ

χαϊ έμαχέσατο τω Αάβαν, χαϊ ίί.τί>•."0;.α πώς και
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ι ιΐϋΐ '.Ει ηο. ρυΐαΓοηΙ Ιι.ιο οχ ν'ι»ιι δοΐο 30 βροοΐο Γαοΐα

θΝ8θ;ρ6Γθθ$(ΐυϊρο$Ιο3ΪηΙαειιπ)ΐη]οεΐΊ8υιιΙ.Ί3ΐιονοΓυη[,

οη$ οιιηι ριβίο νϊπ) ονίιιπι ιιΐΛΐΐ5ΐιοΙυ<Πιιοηΐ ίηιίΙαΐ3$, εί

η.ιΙιΐΓ.ι: δϋΧ οϋΐίΐβδ 8δ88 : εοηι ϋδ βιιΐβιιι ςοί ρ05ΐΐ'3

ίη]βεΐΐ Βΐιηΐ ΓεΓοο'ιβιη Βΐιαιη οχΐιίϋηίδδβ. ϋίπιίΙίΐοΓ ει ίη

Γιιι-ηιεβ ΐ£ηί$ ΓιοΙοιη 681 (ϋαηίεΐ. 3). Ναηι εοδ η,ιιί ίη-

ΐυ$ βηηΐ ΓβνβΓοοαΙοι• είοπιβηΐυη], οΐ ηοη ιιγοΙ>»1 ίβηϊδ :

80(1 (|1Ι3Μ Ιίι».ι1;ι 0ρ0Γ3ΐί<)Ι10 $11», \\& Ιΐίΐΐίί ΠΟΟθΙ);ιΙ ρΐΙΟ-

ιοπιιιι οοι•ροπΙ>ιι$, οΐ ηοΐ|υο αιρίΙΙοδ εοπιπι ηαιιιςοί'ο

3Η8ϋ8 Γιιϊί, φΐ3δϊ πμικΙπιο 3ϋοο]ιΐδ οίοπιβιιΐιιηι ρι-ο-

ΡΓΪ3Π1 ιί<_-< Ι:ΐΓ;ΐΓ0 νίΓΐΐΙΙΐΠί ρΓθΙΐΐΙ)ΟΓ6(Ι1Γ : 003 31116111

φιί οχΐΐ'3 Γοι•ιΐ3(τιη ογλπΙ, 3ΐ>$υιτιρ$Ίΐ. Ιη οΐι-οιριβ ιιια-

Ι,ίκι Ι)ι•ί ρηΐοη(ϊ3 (1βοΙ;ιιαΐιΐΓ , οι ςιιί3 ϊΐΐϊ 'ιηΐιΐδ ηιβηβε-

πιΐιΐ ίΙΙχδί , ει ςοί» ο,ιιί Γοπβ ΟΓαηΐ , ρεηεηιηΐ. 5ίε

ψιαιιιΐο δορεηιο 3ΐιχίΙίο ηιοηίηιυΓ , ηοη δοΐιιιιι εί-

Γιι^ίηΐϋί ίηΊιηίοοΓυηι ίιΐ8ί(1ί;ΐ8 , βε4 βίβί ίη Ιιβϊΐίαβ

ίρ838 ίιιοίϋαηιιΐδ, ηϋιϋ ρ:ιΙίιηοτ βΐ-ηνο. ϋεί εηίηι ηια-

ιιο8 ροιοηΐίοι• βδΐ οηιηίΙ)ΐΐ8 ; ίρ8β ηο$ οιιΊίφιο 831Ϊ5

ιηυηίΐ, οι ίηνίοιοδ Γ. ■ ο ϊ ι : ϊϋο,ουά ει ίη ]υ•>Ιο ηοοοΌοΙαπι-

ΐιιιιι οϋΐ. Ν3ΐιι ιριί 13111ο ίηιροΐο εοπιρΓοΙιεικΙεΓΟ Ιλοο-

Ιιιιιη, α ρεοηιηι Γιιςχ ϋε εο 8ΐιιιιοι•ο νοίεΐκιΐ; ηοη βο-

Ι-ΜΙ1 ΙΙΐΙιΐΙ 38ρ6Γ0Η1 01 (ΙΐΙΙΊΙΠΙ 3(]ν0ΓδΟ6 8001 Ιθ(|1ΐί1ΐ1Γ ,

δβ(1 8:ι•οΐ ρηίΟΓ (ίϋιιιιι οοπιρεΙΙ.Ίηδ , ί(3 υΐ.ιιιιΐίδ νειΊιίϊ

ι οη\τιιίι : (Ιίοίΐ εηίηι : 26. (Άιτ Ιιοο βείίΐί ? αιιατε είαιη

<ώίααϊίΐί? Υίϋβ ((ΐΐϋΐιΐι ιιιιιΐ.ιΐίο : νίιΐε ςηοπίοοΌ 18

ο,ιιί οι Ι)0λΙΪ3 ίηδαιιίοΐιαΐ, ονίοηι ϊιηίΐ3ΐιΐΓ ιηαιίδυοι ιιιΐί-

ιιοηι. Οιιατί εΐαηειύο άίιεε$»ί$ίί, ει ηιεα [ιιΠϊιη ιιίαίιι-

Ιιιίι , ει αόάιιχϊίΐϊ βΐϊα* ηιεαι αιιιΐίί εαρίίναι αίαάίο ?

Οοβγο, Ίιΐ(]ΐΓιΐ, Ιιοο Γεεί8ΐί? ςοίϋ (ιιηοΌηι ίη ρι-οροδίΐο

Ιαοοίδΐί ? α(ΐ3Γ6 8ίε οεεοΐΐε ρητηδίΐ ϋίϋοοδβυηι ? 27.

Λ'αηι ά αηηαηΐϊαι$ε$ ιιιίΐι'ι , αιιη ιηααηο Ηοηοτε εΐ Ιοεί'ι-

ι'ια (αίαεηι Ιε ρτοιο/ιιιιΐιΐΒ. ΕηίιηνοΓΟ 81 Ιιοο 8είνί8$6ηι,

('.ιιιιι η»ιιίεί$ , ει Ιυιηραηϊ$ ε! ε'ιΐΗατα ρτοκαιιαίιιι /Ήίί-

»<•»ι ιε. 28. Νοη <»πι άίαηιιι Ιιαϋΐκι οίοιίαή βΐίαί ηιεα$:

ιαιιη: ιιηΐιιη ίηήρΐεηΐετ €ψιή. \\ά(•Λ ςοοιηούο ηοιιε

βεπιείϊρβοιη «γ^ιιΊι, εΐ ρβΓ Γιηςο3αι 803πι ΓηΐβΐιΐΓ ,

808ε ΐ|ΐιίιΙοιιι ]ιΐ5ΐπιη ιηιιΐο αΓΟοεΓΟ ρϊΓ:\Ιιιηι ίοϊ$$6, Οοί

3θΙεηι ρπινίϋοιιιίαιη , 3 πιοϋηιίιιε 800 ϊρ8οηη ίηιροϋί-

νί$86. 29. ΡοΙειΐ, ίηηοίι, »ιαηι» ηιεαίε αβί/φετε; ϋαα

ιαιί,-ιη ριιΐιίί ΐαί Ηετί ηιίΐιί άίχϊι : ϋανε ιίί>ϊ ϊρ$ί, ηε (ατίε

Ιοηιιαηι αιιη ΙαεοΙ) τηαία. ΟοςίΟ Ιιίο φιαιιία οπηι εοη-

βυΐαΐίοηε ]ιΐ8ΐί οηιί883 ΓοογϊιιΙ Ηχε νεΓΟβ, ει οοηβίιίοπι

■ ΐηιιηκχίο Ιιίο οΙΙλΙογ (|ΐι.ο Ηϋν6Γ808 ]ο8(ιιηι ιίοιτονοιίΐ,

ει ηυαΙίιεΓ οοηι οοηιρΓεΙιεηα'βΓβ νοίοεπί, $εςοβ ιιιπογο

Ι•ι:ι 3 ιη. ιΐι•, εοηβίΐίίβ οοΙιίυίίοπΊ Γοΐ880. ϋε»» ραΐήχ ΐιιί,

ιιιΐ|ΐιίι. Υίιΐο ςοοπιοιίο ίρβο ίίΐιηη ηοη ρ.-ιηιιη 0ΐί1ίΐ3ΐϊ8

Ιιίηε ροΐ'οερεί'ίι , πΐ3χίηιοηι οχ ίί$ ηιιχ βίϋί ι1ίεΐ3 Γιιε-

πιηΐ νίπιαίδ Οοί αοοίρίεηδ ϋβηιοιι&ΐΓ.ι ιίοποπι. ΥοΓυιιι

<]<ιΐ3 61 Ιο, ίηηιιίΐ, Ιιοο άβετενίϊΐί, οι ϋβιΐδ 081 ηοί ΟηΙηιιι

ιοί ουΓ3ηι βοΓίΙ, 30. Νιιηε ί<ρί«Γ ναάε : ηαςηο εηίηι άεύ-

άετ'ιο άε»άετα»1χ αϋτε ίη άοηιιιιη ραΐη$ ίυί. (}ιιπτε (ηταίιι*

μ άεοχ ηκοί ? Εβίο, ίηΐ]θίΐ ; ηοο ιΙεοΓονεη» οι 31)638 ίη

ιίοιιιιιηι ρ.ιΐΓίβΐυϊ : <]θ3Γ0<1εο$ ηΐ6θ$ΓθΓ3ΐα$68? Ο ίηςοιι-

ιοηι ίιΐΒίρίεηΙίηηι ! ΐηίοδίιο 8οηΐ ά'ύ ιοί, ιιΐ ηυΪ8 εοβ Γογ3γϊ

(|||Β31 ? Νιιη 6ΓυΙ>ε$οί8 ιΐίοοιίί , 1}ιιατε [αταΐα» ε» άεοί

ηιεο$? Μάο ιρι;ιιιΐ;ι ίυίΐ 6ΓΓ0Π8 £Γ3νίϋ$ , (Ιιιιυ ίι ηοί

ΓβΙ'ιυηε ρΓ.πΙίΐί ογ,ιιιΙ, ουίοΐιαια Ι»ρί(1ε$ εΐ Ιίςιια. ΙΙι

■ Ηίτε νοΓίι» , ι//ι χχτο (ειαί ίηαηαηίΐαίε ινρετατηηΐ,

βύτοί II τ« των θηρίων ιντω χίϊρον ϊΐίθηχ*ν , αε$ιιιιΙ ίιι

αιιιΐΐίϊ Μ>5.

8ΐιηΐ ιΐπ Ιοί , ο Ι/ιΙιαη, ςοϊ ιιοιριο οοηι ΓθΓ3ΐοΐ'ί 8ο ςαΐ-

ΟΊΐΙΠ 6Γ3Ι1Ι, ]|1\'3Γ6 86 ρΟίΟΙΤΟηΙ ? Οθί Οηίπΐ ρθ8$0ΙΙ( Ι|ΙΙΙ

ε Ι.'ΐρίάβ δυπί εοηΓοειί ? Οβιιβ βοιειη ]οδΐί, ί^ηοπιηΐβ

]ιΐ8(ο , ϊηΐ|>οΐιιηι (οιιηι εοοΓοιιίΐ. Ει ηοη οο^ϊ(.ΐ8 ΟΓΓΟπβ

ιπ.'ΐμη ' ΙιιιΙίηοιιι, 61 ]ο$(οπΐ ΓυΠί 3Γςιιί8 ? Οιιλγο οηίιιι

]θ8ΐιι$ ίΙΙοδ Γιιγοι-ϊ νοίιιίδδοί , ςιιοδ 300!Ιΐίΐΐ:ιΙκΐΙΙΙ|-, ίιιιο

((ΐιο5 8θίοο;ι( 0886 $ειΐ8υ νβοιιοβ Ι:ιρί<1ο8? ΙΊμίιι Ιι.κ:

οιιηι 3οιΙί88εΐ ^3^ο^, ριίηΐΗπι ιιι:ιςιι:ι πΐ3ΐΐ8υ6ΐικ1«6

(Ιο ο1ι]οοΐϊ8 εηπιίηίΙιυΒ $β ροη,'ηι, οι Ιιιηε υΐ Ίιιςιιίιηιι•

Ιογ ιΐίί ]ιιΙ)οΙ. 31. Ιϋχ'ι ειήηι, ίιιηηίΐ, ηε (οτΙε αιι[εται

ρΐίιιι Ιικη α ηιε, ει οιηηϊα ηιεα. $\ι\ά, ίικριίΐ, νίοΌ1>3ΐιι

Ιο ηοη Ιιοιιο 0Γ£3 ηιε «ΙΓοοίοπι, αηχίοδ Γιιί ηε ΓυΠ«

οπη.Ίίοιίδ πιιΓογγο ΠΙΪ38 (1133 οΐ Γηοοίΐίΐΐεδ 11)038, ηΐιρίι:

ρΓίναιο ηιε ηιοίδ, ίίοοΐ ηιιοιιϋβιη ίεείδΐϊ. Ιδΐ:ι ίςίΐυτ

ο:ιιΐ83 Ιίιηοηδ Γοοίι , υΐ εΐιιηι Ιε βοιγοπι. ϋιιΊοηιιη 32.

Αριοί ψιαιι ϊηνεηεηι άεο* <κο«, ηοη νϊνεΐ εοταηχ (ταΐή-

6υ< ιιοίίπ'β. Υίιίεδ ίςηοΐ'385β ^3^ο5 Γιιιΐιιιη 3 Κ^οΙιοΙε

ΓοιηηΓι>δυιιι. ΥίιΙο εηίηι ΐ|ΐκιιιΙ;ι αιι-ΙΟΓίΙιιΙο δορρϋοίοιιι

ιΐοοοπιίΐ 6ΐ ςυί ΓυιΛοιιι ηύηιί80Γ3ΐ. Λριιά βυ«ι», ίηηοίΐ,

ϊηνεηΐϊ [ιιεηιιΙ, ηοη ν'ινεΐ εοταηι [ταΐτ'Αχη ηοιίή». Νοη

διιΐιιιη , ίικριίι , ςοΪ3 αΐιίαίιπη εδί, 86(1 οΐ (|ΐΓι;ι Γυπιιιιι

ςοί Γοεεηΐ, ηιβηίΓοδίοιιι δΐιί 0.ΐ£Ϊιϋ ίικίϊοίοηι ρΓυΓοτοΐ.

8άαι ίϊ ψΜ αϊ ίιωηιιη αρκά ηιε, ει ακϊρε. διτιιίαπ• ,

ίηςυίΐ, ηυηι ςιιίϋ βόίΐιιΙοΓίιη «ριοϋ 3(1 ιηβ ηοη ροηί-

ιιιιβΓΪΙ. ΝίΙιίΙ αϋϋϋ ίη ηιε βγ^οογο ροΐοΓϊβ. ςιιβηι ςιιοιΙ

οΐ3πι 3ΐ)ίεηηι : ει Ιιοο ηοη δροηΐε Γοοί, βοά 8ο$ρίε3ΐυδ

ίιι]ιΐ8ΐίιίιιιη, ει Ιίηιοιίδ ηε νεΙΙεδ 3οΓογγο Ιί1ί3δ (038, οΐ

3ΙΪ38 Π1038 ίΗ0Ιΐ1ΐ3ΐθ8, 61 ίϋ* ΓΟδΟΙΓΟδ. Ε( 111)11 ααΐΐυνίΐ

αριιά ειιιη ιιΙΊφιίά. Νεκϊεοαί αηίειη ίαεοο ηιιυά ΙΙαεΙιεΙ

ηχογ «1(0 /Ήπι/« (ιι'ιαεΙ εο*. 33. Ιηα,τα&Η* ιιαίειιι ί,αοαη

αεηιίαίιι» είΐ άοηιιιιη Ιαλ , εί ηοη ίηνειιϊΐ. Ιη^τεαια εΗ

αιιίειιι ίΐ ίη άοτηηηι ΚαεΙκΙ. 34. ΠβιΊιεΙ νετο αεαρϊΐ

ίάυΐα, εί ροαιίΐ εα αιοΐι-τ ιΐταιιιεηία ειιιιιείοηιηι, ει ιειίιί

ιαρετ εα. Ει άυάΐ ραίιί ιιιο : 33. Νε αΓαν'ιίετ (ι•ια$,

άοηώιε ιηί : ηοη ροαηιιι αιταετε εοταηχ ιε, φάα ιεειιη-

ιΐιιιιι εοηιιιείιιάϊιιειη ηιιιΐίεηιιιι ιηίΐιί αι. 8εηιΙαΙια αιιίειιι

ε*1 ΙμΙηιιι ίη ΙοΙα άοτηο ε]ιι$, εί ηοη ίιινεηίι.

6. Μ ίι ι; ι ι;ι ΚικΊιοΙίδ δοΐοπί», ροΓ ιμιπί) (Ιοίικίοΐ'β

ροιοίΐ 1,3ΐ)3ΐιυηι. Αιια"ί3ΐιΐ ςυί .ήΙΙιιιο ειτοΓίΙιοδ &ιιιιΐ

ΒΐΜίοΐί, 61 ίΰΌΙο1:ιΐΐ'Ί:ιιη ηΐ3£ηί ΓαείυιιΙ. Ι'οαιιίι εα

ιιώιετ (Ιταηιεηία εαηχείοηιη, ϊιιποίΐ, ει *εάίΐ ιαρετ εα.

^ιιίιΙ ηίδ ιιιηβί* πϋίοοίοιιι ? Οοί Γβΐίοηε ρι.τοιίίιί ογϊιιΙ ,

01 13Ι113ΠΊ Ι11180ΓίθΟΓ(1ί3 Οθί 3880ΐρΐΟΐί ΓΐΙΟΙ Λ|)1 (Ιί^Ιΐί-

Ιϋίοπι , ΐ3ρί(1θ8 801180 νιιοοηδ ροΐβιιΐ οοΙοηοΌδ : ηοο

ροϋεΐ εοδ, ηεε ΐαηΐβιη βεευηι τεροίβηΐ αΐΐδΐιπϋΐιιίοιιι,

μ:ιΙ 3 εοηδοοΙοοΊηε ηιΐ33ί ονοβ βΙκΙικοιιΙιιγ ? ΙϋοίΓοο

Ι'αιιΐοδ ηοοο,οβ δοπίιοηδ άίεεΙ>3ΐ : 5α'<ί< αιιιιηάο αειιία

εταΐ'η, αά ίάοΐα ιιιιιία ΗΚιιηιφιε άαεεοαηιίιιί ειιηΐεα

(Ι. 6'ογ. 12. 2). ΕΙ ΓοοίεϋίχίΙ, Μηία. Οοί νοοειιι, ίβ-

ΐρΐίΐ, ΙίαΙίΟΐίδ εί 30Γ08, ΟΙ Γ3ΐίθηίδ 08118 ρΠίοίροδ, 3(1

03 ςοχ πιιΙΙοηι βοιιδίιιη ΙκιόειιΙ, βίεοί Ιιπιΐη αΐκίικϊ-

ηιίηί. ΕΙ ηο3ΐειη (]οί Ι3ΐοβ δΐιιιΐ νβηίαηι πιογοιιΙοι ?

ΧοιΙ νίιίειιιηιΐδ ιριοηιοάο ]υίΐιΐδ ιιοιιε Γκίοείβηι βεεε-

ρΐ'ΐ'ίΙ, ρ.ιΠίηι Ο ν. ϋδ ηιι.ΐ! 1>.ι1):ιιι ουιιίοδδΟδ 681, ριιΐ'-

( 1111 (]0(>Ιΐί3ΐη ΙΙΙΐΙΙΐΙΙΙΙ (τίηκ-ΙΙ ΐηηΐΓ.Ι 56 ίιΐνοΐΙΟΓίΙΙ

Γθ|ΐιοΙιοιΐδίυιιο ιΐί^ιιυιιι , ιριίιΐ (Ιίοίΐ ? 36. Ιηιΐιιι ε*ι

αιιίειιι, ίηηο'ιΐ, Ιαεοο, ει εοηΐεηάίΐ ειιιη Ιαοαη, «Ι έί-

χίΐ. ΥίιΙο ιριοιοοϋο οιίιιιιι οχροϊΐιιΐ.ιικίο 3ηίπιχ ίοαι

ΜΠιιΙοηι (1οΐθ(|ίΙ. Οκα: ϊιι/ιικίίιϊο. ιμο, νεί ααοά ρεε^α
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ΑΒΟΙΙΕΓ. Ο>Ν$ΤΑ.ΤΠ.Ν0Ρ. 50 ;

<μ Μί*Μ, ίοφιϊΐ, φ*ά /κτιβΜΚυα **.' Οακ,

•ηφΜΐ, ϋΜ• ίηρεα ΊιαεΟΛΗΛ ημ< ς**» ϊβ-

Ιϋ^ΐΗίΐΜ ηίαί ροίε* εχρτοοητε ? σηκ ρετοίαπι ?

""Ο•* Μ ηΐβ, ηβϊ ει Ικϋη *»ρεηηαιπί83«5 «μ-

Ιπ ι*' ϊτη. ■( κγιιΟιβι» οαηα ςαχ ία αοηο πιο.

57. φή** ίνκιοκί άι οηαϋη* μμ ομτ μ αοηο Ι»α »

**•■* «* <βΓβ« (τιΙγΛμχ (ή « [γλΙτΛμμ ■«*, Λ >■-

Λ'ίβι/ ί«/ίτ «ο» Ατμ. Τ>Μβ, ϊικ]ν:ΐ, «εταϋη» ΓαΟο,

•«•Ιακιϊηε αΙίςοΜΐ ίητεηίκ ςοοΛ «1 ηιβ μμ 3ΐιϊ-

•αι. τε! ςαοά Ιοαηΐ ιίι? δί ϊητεη&ί, ρτοΓτ ία ηιβ•

«ϋυ«. αϊ αυί ηκ »4αιηΙ *ραα ββ Μ Ιβ, ϊκΓιαααι

Γ.ιΐιίαηΐ. Οαοαηιη τηΙϊΙ μ ίηαιίριΐιιπι ίη οπιηίΐχΐί ,

πΐΊ£ΐΐ3 εαιηρυ 6άικΛ», εηπιηβηι ϋεηεΰαι ςαχ ΜΗ

ρβτ οιηηε ΐΛπιροί εχοίουίΐ, η ϊα^αίΐ : 38. Βί πηΐ

ηφιύϊ «*» , βια^Η Ιβαη μμ. Ργο Ιιοοτβ ΙΜ ϊηηο-

πιπι, ηιεοίιιε ϋ'ι^ηικ εηιη εοοίοιηοΐί.) ? ΒίηύΙαΐΊανιΐϊ

«ηά. Ηοϋϊβ ▼ίςϊηΐϊ αοηοπιιη οοηρΙε\ί ίη (Ιοπιο 103

ιιυπιεηιπι. 0γ« ίκιΐ• « ««ρτα: ιμβ ΜήΙα ηοη [ηεπηΐ,

ατιείεχ οιίιιη ΐηαηαη ηοη εοιηεαΊ : 59. εαρίΜΜ • /<τα

ιί« ηοη βί/«/ι". £οο μΙϊι/α* «« μμ, /κτμ <ϋα α [*ηβ

ηοΟΜ. 40. ΙΜβ ητΑβτ «η, βΐ ηοείε αεί», ει ϋ»αΛΛ<Λ

•οη/πκ* α* οεκίκ πκίι. 0ΜΪΙΟ3 ε*, ίιΐφΐϊΐ, Ιοοοπιιβ

φΐοβ βχβηιΐβτί ρβςτεικ βτεδ Ιηαβ « «ρη* ? Νυη»

|=ο«β5 ητα,ιιβτε α,οοϋ απκπηιη οτοβ τβΐ «ρτχ Ιιιχ Γιιβ-

πηΐ 8ΐβτίΙβ5? ΥΚΙβ ηποηιοπι άβπιοηδίηΐ α ϋβο οβηβ-

νοίειιΐίαπι οοηΐϊζϊίίβ αΌηιιιί 1>ί1»η ρΓορίεΓ δυιιπι 3<1-

νοηΐιιιη. Ηοο οπίιιι ε»1 ίϋ ςυοά ει δυρπι (ΙίοείΗΗ : Βε-

»«»»< ιε βίβ1 β(< ρ,,/^ ^,,,,,,^ Ηοβ βηίη1 ηη,1|β ^

ρβίΐοΓε εχίβεΓεί. Νοςπβ εοϋιι ραίΐοηΐϊβ ίΠϊβ μμ

ορικ ε$ΐ, ββ(1 ηαίοπκ. Ρι-ορίβΓβα αηΐβ οπιιπα ϋοο ρο-

ιιιΐ. ρΓΟνϊϋβηΐϊβςυε ίορεπω Γίείαιη Ιιοε Γυί&Ηί ία ρβ-

β'ΐι«1)ϋ5 (βίβηίΐίι. Αήαη ονϊη,η Ιααητη ηοη οοηχιάϊ.

Νπηι ροίε*, ϊηςυίι, ϋΐοείΐ ςικκί ιϋςααικίο εοιηεϋβήαι

ϋΓίείεπι (Ιο 6Γ68ι1>υ5 Ιιιίί, ςυϊ «ϋϋεεί πιυΐίοππη ρα-

δίοηιπι 1110$ 051 ? Α οαΐϊα οαρίαηι ηοη αΙΙιιϋ ύϋ. Νβ-

ςοβ ίρ*β, ΐηςυίΐ, αΐίηααηύο οοιικιΐί , ηεςυε 5ββιί3

αϋςιιαικίο τηρβΓβ ροΐϋίΐ. Χιιηχ αΐΐηϋ αϋονϋα οαΐϊα

ναμίαη ? Αηιιοη ςυοίίάΐβ νϊάεβ εοβ, ςιιί5υβ ΒΓββεδ

ϊΓοϋίιί βυηΐ, αρίί 3 οεδίϋυ ίΙΓρΓΓβ <1οηιϊιιίκ? Αι ηι

ιιϋιίΙ οίε νβΙ ϋβπιοηβίΓαΓε νεί ο^ΐοβΓε Γαείυηι ροΐβϊ

'" νί8ίιιΐϊ βηηϊβ. Ει ςυϊϋ ά\00 03Ριϋηι 3 ίεΓαΤδοϋ ιιβ-

«η ϋ ίυηο αϋΐαΐϋηι ςιπ,Ι, υΐ κερε οοηΐίη^ίι, 3ϋ ηο-

ΙΙΙΙ3Η1 ΐυ:ιηι νεηΪΓβ ειίΓανϊ : 86(1 68ο Ργο ϋί ςιικ Γι.γ-

ι•ηι ηϋΐαΐα ΓυβΓυηΐ βαιϊδΓοοϊ, βϊνε (Ιίε 8Ϊτε ιιοείβ αοοί-

ΛκβΙ. Ει ευπι 3Ε5ΐϋ5 Πη^ι-βι-εΐ, ΓβΓ6ο3ηι ΓοηϊΐεΓ ,

βιιηιΜοΓ ει Γπ6„8 ηοεϋδ, υΐ »Ιχ8Ϊ οοιίδβΓναΓεηΙΟΓ

)?Γβ§«8 Ιυί : 30 ηοιι Ηοο 8θ1ϋπι , 86(1 βΐ ϊρ^β βοιηηυβ

ΡΓορίεΓ ιηυΐίβηι ουΓβηι (Ιί^οεϋε^Βΐ 3|) οοαϋδ πιεϊδ.

Ιηοτιραΐ ηΐαΐϊηεηΐη αηιηατχιηχ ραιίοτει. — νίϋϊβΐί

|>38ΐηπ$ νί^Ηβηΐίαηη ? τΜίίΐΐ ίηίβηΐυπι βΐυϋίυπι ? Ουβ-

Ιοπι ΙιβΙχϊο,ιηΐ οχευ83ΐίοηειη ϋ, ςυϊϋυϊ ΜΐϊοηβΙοβ

ΚΓ0Β08 ΟΓοϋίΙϊ 8ϋηΐ, πι.ΐ8η3πιςιιβ ρ™ βε Γεπιηΐ ηβ^ΐί-

βοηΐίαπι : ει πιιοϋϋίο, ϊοευικίυπι ρΓορΙιείβηι, ρεβα-

«Ιο» 3ΐΐ3β ηΐίείβηΐ ( ΕζκΙι. 54. 5-6 ) : α!Ϊ38 3 Ιιβ,ΐϋβ

••«ρΐηβ οοηιειηιιυηΐ : 3ΙΪ33 νεΓο Λ ϊΐΐίβ Γβρίαβ τεϋα-

<•βΓβ ηοη ευΓ3ηΐ ; Ιαπιείβί ηιίηοΓ κίι 1αΙ>0Γ, οι ο<ΐΓ3

'ΛΐίΙίοΓ ? Αηίιηβ βηίιη εβι (\υχ ιΙοεείιΐΓ : ίΙΙϊε βυιειη

Ι"»ΙΐΐΙ8 681 01 001•ρθΠ8 61 3ηίηΐΧ Ιθ1)ΟΓ.

'• νϊα0 οιΐιιι ίΐυϊϋ ϋίοι. Β/β ηκΙηιγ ααΐα , «< ^η

ηο€ϋ, Λ ΟχιΛΛβΐ ιμογμ α μτ. Οαα Ικκ ΓιΒιιε ρβ-

ι«βί αϊεβτε, μ ρπ>ρΐετ εοτηπι δβίαΐεη φΐο$ ρβϊοϊι ,

1οι ίειτβ Ιαϋβκβ «ι ρεπίβία ? Ει ηοε ςυϊιΐβιη ηΒΐιε

ηαΐΐοβ «ΙκτεΓβ Μαβί. Ρίβΐβ «οιεοι $οΙϊ οΗ>ϊ« ηηχ/ίϊΐη»

Ηεβί μκ ■■βμΒ ακβη, Μφκ Ιιίβ πμϊοπι. Ει υΐη,

ίηςοϊ$, Ριαίυί ηχί 5υ5ΐίηαϊΐ? Αηΐϊ βηηι άΐεεηΐεπι :

φάι ϊηβτΜβΛα-, Λ μο ηοη ϊηβτΜβτϊ φαι χαηάαϋΐα-

ίβτ, α μο ηοη μτοτ (Ι. Οβτ. Π. 29) ? 0 ρηδίοπβ Λ\-

Ιιχίίοοεπι ! Αϋβη* πύηχ, ίηςιιϊι, ιηβοβ ϋοΙϋΓεβ *»-

^ββΐ, 3ϋ«η3 ΚΛοΛιίΛ Γοτηαεειιι άοίοτίβ πιει βυοοειι-

ιΐυηΐ. ΙΙαηο οηιη« ϊηϊΐεηΙυΓ, ςιιϊΐΜΐ$ ηιΐϊοηβίεβ ονεβ

εοΜΤΜίϊΐχ ίοηΐ, βΐ μ άείεποκ* ίίβηι ιΙΙο ςυί Ιηιι-

ΐχ ία 1»πιΐϊ5 ρεακίϊοικ αι»ΐο4ϊβη<1ϊ5 τϊ^ϊϋηΐίχ Αιϊι,

ίαςαβ ΙΜ ίηοοπιπι ηαιηεπ). Ει ϊΗίε ςυκίεηι, 8ϊ ϊη-

εηπβ ςοχϋιηι ίοαϋβτίΐ, ηηΙΙιιιη άΌιηιιυιη : Ιιϊε 3ΐι -

Ιεπι 8Ϊ τεί αηα οτϊβ Γ3ΐίοηα1ί$ ρειϊβήΐ, τβΐ 3 οβδίί*

ίικτϊΐ αρΐ3, ξΓίτβ ιίαππιαπι, ηιη\ίιηιιιιι (Ιβίπηιεη-

Ιβα», ϊηεβίΐΗΐίί ροΐβα. Ναηι &ϊ Οοιηΐιιιιβ ηοδίιτ 83η-

§υϊηεπι ευαπι ρΐΌρηπαι είαπϋεΐΐ ρΓο ϊΙΙβ ηοη ιΐο-

οϋηατίι, ςη3 τβηϊι ύφηιις Γιιβτϊι, ςυϊ 8ίε ηοηοηΐϊΐη

3 1»οπιϊηο ιΙοίρίεΟΓΟ τοίυεηΐ, εΐ ηοη οηιιιίβ ςυχ ρο-

ΙεβΙ ίη οατηηιία ονϊοιιία 3ΐ1ΊπιρΙενβΓίι ? ΟχΐβΓυιη »<1

86ΓΪΟΠ1 $εΐΉ10Ιΐί8 Γ0(1β3Π1ϋ5. 41. Βΐ ΒΐϊΛί, 1Νί|ΙΐίΙ, π-

βι'ΜΪ βχηϊ, ηκϋαι ιιιιη ίη άοιηο Ιιια. Ββτν'κϊ Μ

ηΛβΙηοΓώχύΗ αηηχι ρτο βΐϊαοιιι Ιαϊι, εΐ $εχ αηηη φτβ

ΟΓι'ίτκί («ίι, «ι [ηαιάαιίϊ ηχεταύαη ηκαηι άεεβηι αοηα-

4η. 42. Ει ηίίί ΰειιι ραιήι τηεί ΑΙιταΙκε, ει Ι);\.%

/μμ • (ήιαΐ ηιι'Λι' αά}\ιΙοτ, ηαηε (οτΐε ηχε ναοικια

άίηάάαα. ΒχιηήύΙαΙεηι ηιεαηι εΐ ΙαΙιοτειη τηαηΗηιη

οίταταΐΗ νϊάϊΐ ϋεια, ει ατρΗίι Ιε Ιιετί. ΥίιΙο ςυοηιοϋο

63 ςυχ οοηΓεϊβυδ 651 1ι303η, 3ηΐαΐ3Γυηΐ ]ιΐ5ΐυιη, πι

εαιη Γκίυεί» ϊΙΙυηι ΓερΓβϋεικΙεΓεί. νϊ(1ί$1ί, ΐηςυίΐ ,

φίοπκχίο νίβίηιί 3ηηοηιηι ηυηιεΓΟ δεπίνί ϋϋί, ρτο

ΓιΠβΙχίδ , (]υαΐυοη1οοιηι αηπίδ , Γβΐίηυίδ αιιίεηι ργο

οτίΙ)ϋ5 : ϋπιεη ρΓίνβΓο πιο νοίιιΐ&ΐί πιβΓεοϋε, ει ηοη

Ιβ δΐιρεΓ Ιιυο ηι•£ΐιί ? \'οΐ'υιιι 6χ ϊΙΙίβ ΐρδϊδ, ςαχ Ιιι

εοηΓε&δΐΒ 68, δείο ςυυά ηίδί 0ου& ΑΟΓ3ΐΐ3ηι ει Ιίυαε

ίιιΪ8£6ΐ ηιίΐιί α()]ϋΐθΓ, ηιιιιε ιτιε νιιουυηι (1ϊηΓι$ί»$«5

61 ΙΙΙΐϋΐΙΠΙ, 0Π1ΠΪ3 ΓθΓΐ6 3ΐ)δΙΙΐ1ί$δ63 3 ΠΙΟ, 61 ίΐΐ]θ-

51ΪΙΪ3ΠΙ, <]ΐΐ3ΐιι ρΓοροδυβΓίδ, ορβΓβ οοιιιρίενϊδδεδ. δαΙ

1)00$ ςιιί 80ΪΙ ΒνπιϊΙϋαΐεηι χηεαηχ ει Ιαοοτεηχ ηιηηηαηι

ηιεαηοη. ^υ^α' εδί , ΒηηιίΙϊιαΙεηι ηιεαηι εΐ Ιαοοτεηι

ιηαπΗίιιη ιηι'ηηηη ? Οιιοηί.ιηι, ίικ]ΐιίΐ, δΟΪΙ ϋουδ (|ΐιο-

πιοαΌ ο?ο ηΐ3§ηο δΐυάίο 56Γνϊΐυΐβηι πιοαιη ροΓΓοοε-

ιίιιι , ει ςυ3ηΐυπι 1»Ιιογοιιι δυδίίηυεηηι , ρ35οεπ5

ονεβ, ιΐίο ιιοοΙιΐι|υο ίη ευηδ νβΓδαΐυδ : 3ΐ1 ίΙΙα, ίη-

ψκιιη, ΓβδρεχϊΙ 1>εηί8ηιΐ5 Οοηιίηυδ οοιιι Ηογι 3ΓςυίΙ

Ιε : εοεΓΟίιίΐ ϊη]υδΐίΐί3ΐη ςιιβηι βαΎοΓδίιιη ηιβ δίΓυεοββ,

01 ΪΓΓ3ΐίθΙ1»1)ϊ1θ5 11105 00Π.ΊΙΙ15. 8:1 1 ί 5 ΐ6ΐί£ΪΙ ϋεΓοίΙ-

(ΙεηαΌ 5ε 1.λΙ>.ιιιιπιι , ει ροϋΐφκιιη ΓερΓοΙιειια'ίδδβΙ

ίΐϋυδ ίη 5β ίη]η5ΐίΙΪ3Π), βιια ίη ϋΐιιηι ΙιεηοΙίοίη γο-

οοιίδυίΐ. Ιϋοο ίΙΙο οτυΐιοδεοιίδ οΌ ίίδ ςυχ άίχοπιΐ, ηιιηε

ίη ιίηιοΓι'ΐη νεΓδϋδ βδΐ, βΐ ΓοηΙογ.ι ίιιίΓβ νυΐίειιιιι ]ο>ΐο.

ΥϊιΙο ρΓονίιΙοιπίαιη 0οί. 1)"ί Ιηιιΐο ίηιρείυ 3(1 ροκο-

(ΐιιΐ'ηϋιιηι εχίθΓ3ΐ, Ιαηιο ΐίιιιοΓβ ηΙΓοοίυδ εδί, ιιι ηΐι εο

Γο3(1βΓ3 ςυχΓΟΓβΐ. 43. Βειροηάεη» αιιίεηι ί,αοαη, άΐχϊΐ

αά ΙαεοΙι : ΡΗια: ιιια:, (ϋια ηιεα; : ει /ί/ίι" ίιιϊ, βΐϋ ιηπ' :

ει ρεύοϊα Ιιια, ρε<οτα ηιεα : ει οηιιιία ηιιναιηιοΉ' ιιι

1 ΟυίβΙ. βΐ Βί1)Ι.( ηιείΐα Ι$ααε., ί φόβος Ίσαοίχ.
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! ίιάτή; μάχης ι?)ς οικείας ψυχής Ικκαλύπτειτήνάρε-

τήν. ΤΙ τύ αδίκημα μου, φησίν ; η τί τύ άμάρτη^ιά

μου, δτι χατεδίωξας οπίσωμου; Τίνος ένεκεν, φησί,

μετά τοσαύτης δρμής κατεδίωξάς με ; ποίον αδίκημα

έγκαλεϊν έχων ; ποίον Αμάρτημα ; Κα\ ού μόνον τούτο,

άλλα κα\τοσαύτην δβριν ήμίν έπήγαγες, ώστε καΐ

έρευνήσαι πάντα τά έν τψ οίκω μου. Τί ευρες άπύ

πάντων σκευών τον οίκον σου ; θες ωδε εναντίον

τώνάδεΛφών σου χαΐτών άδεΛρών μου, χαΐ έ.Ιεγ-

ξάτωσαν άνά μέσον των δύο ημών. Τοσαύτην, φη-

σ\ν, ίρευναν ποιησάμενος, άρα ήδυνήθης τι εύρεϊν των

μή προσηκόντων μοι ; ή των σοι διαφερόντων; Ει εΰρες,

έν τω μέσω παράγαγε, [558] ίνα οί συνδντες μοι κα'ι οί

μετά σοϋ παραγενόμενοι την διάκρισιν ποιήσωνται.

Επειδή εΐδεν άνεύθυνον έαυτδν έν άπασιγεγενημένον,

πολλήν λοιπδν παρ^ησίαν προσλαβών απαριθμείται

την εύνοιαν, ήν περί αύτδν έν παντ\ τω χρόνψ έπ-

εδείξατο, καίφησι• Ταϋτάμοι είκοσιν έτη. Μετά τον

κάματον των τοσούτων ετών τούτων, ήμην άςιος ταύ

της της ύβρεως; Ταΰτά μοι είχοσιν Ιτη. Σήμερον

είκοσιν ετών αριθμόν έχω έν τώ οίκω τώ σφ. Τά πρό

βατα σου χαΐ αϊ ιιΤγές σου ούχ ήτεκνώθησαν χριονς

τών προβάτων σου ού κατέφαγον • θηριάΛωτον ούχ

ένήνοχά σοι. Έγω άαετίννυον παρ" έμαυτοΰ, χΧέμ•

ματα ημέρας χα\ χΧέμματα νυχτύς. Έγενόμην της

ημέρας συγχαιόμενος τω χαύματι,χαϊτώπαγετώ

της νυχτύς, χαϊάφίστατο ό ΰπνοςάπύ τώνόφθα.1-

μώνμον. ΈπελάΟου, φησ\, τών καμάτων τώνέμών,

ων έπεδειξάμην ποιμαίνωντά πρόβατα σου καΐτάς αί

γας ; Μή έχεις έγκαλέσαι δτι ποτέ τάπρόβατα, ή αί αί

γες ήτεκνώθησαν ; "Ορα πδσην δείκνυσι τήν παρά τοΰ

θεού εύνοιαν γεγενημένην είς τδν οΐκον τοΰ Λαβαν διά

τήν αϋτοΰ παρουσίαν. Τούτο γάρ έστιν βπερ κα\ άνω

Ιλεγεν • ΕύΛόγησέ σε ό θεύς έπϊ τώ χοδί μου. Τούτο

γάρ ούδε\ς άν παρά ποιμένοςάπαιτήσειεν.Ούδέ γάρ της

ποιμαντικής τούτο έργον φύσεως γάρ έστι. Διά τούτο

πρδ πάντων τούτο προτίθησι, κα\ πολλήν δείκνυσι τήν

άνωθεν γεγενημένην πρδνοιαν περ\ τά ποίμνια Κριούς

τών προβάτων σον ού κατέφαγον. Μή δύνασαι ε Ιπείν

ότι ποτέ κατέφαγον κριόν έκ τών προβάτων σου, δ πολ

λοίς « τών ποιμένων ποιείν έθος ; θηριάΛωτον ούχ έν•

ήνοχά σοι. Ούτε αύτος, φησ\, ποτέ κατέφαγον, ούτε

Οηρίον ίσχυσε ποτέ άφελέσθαι.Μήένήνοχάσοι θηριά

Λωτον; "Η ούχ\ καθ'ίκάστην ήμέραν τους τά ποίμνια

έγχειριζομένους οράς θηριά).ωτα τοις δεσπόταις προσ

άγοντας ; Άλλα σΰ ουδέν τοιούτον έγκαλέσαι δυνήση, ή

δεϊςαι γεγενημένον έν τοίς είκοσιν έτεσι. Κα'ι τί λέγω

Οηριάλωτον ; Άλλ' ουδέ εί εκλάπη ποτέ, ο*α συμβαίνειν

είκδς, είς τήν σήν γνώσιν τούτο πεποίηκα, άλλ'

έγω κα\ κλέμματα κλεπτόμενα άπετίννυον, τά τε έν

ήμερα, τά τε έν νυκτ'ι γινόμενα. Κα\ διηνεχώς καΐ τδν

τού καύματος καύσωνα έφερον γενναίως, κα\ τδν κρυ-

μον τδν άπδ της νυκτός, υπέρ τού άβλαβη σοι τάποί-

ανια διασώσασΟαι ' κα'ι ού τούτο μόνον, άλλα κα'ι αΰτδς

ό ύπνος διά τήν πολλήν φροντίδα άφίστατο άπ' εμού.

Είδες ποιμένος άγρυπνίαν; είδες σπουδήν έπιτε-

ταμένην; ΙΙοίαν άν έχοιεν άπολογίαν οί τά λογικά

ποίμνια έγκεχειρισμένοι, καΐ πολλήν τήν ρ'αθυμίαν

έπιδεικνύμενοι, κα\ καθ' έκάστην ήμέραν. κατά τδν

προφήτην, τά μέν κατασφάττοντες , τά δέ όρώντες

θηριόβρωτα γινόμενα, τά δέ ύφ' έτερων συλώμενα,

ι:α\ ούδεμίαν κηδεμονίαν αυτών ποιείσθαι {Ιουλόμενοι ;

καίτοι γε ενταύθα έλάττων ό πόνος, καΐ εύκολος ή

επιμέλεια. Υυχή γάρ έστιν ή παιδευομένη • εκεί δέ

πολύς κα\ τψ σώματι κα\ τή ψυχή ό πόνος.

ί'.'Οραγάρτί φησιν Έγενόμην της ημέρας σι<γ-

• 5ίί Γ.ι,'ίϊΙ. ΕιΙνΙυΙυΓ κο))'ά;- Ι.οιι.

χαιόμενος τώ χαύματι, χαΐ τώπαγετώ της ννχιύς,

χαΐ άφίστατο ό ύπνος άπ' έμοϋ. Τίς άν τούτο νύν

δυνηθείς •> ειπείν, δτι διά τήν σωτηρίαν τών ύπ' αυ

τού ποιμαινομένων [550] κινδύνους άνεδέξατο κα\ τα

λαιπωρίας ; Τών μέν νύν ούδε\ς άν τούτο ειπείν τολμή-

σειε. Παύλωδέ μόνω Ιξεστι ταύτα μετά παρρησίας λί

γε ιν,καΊ τούτων μείζονα,τφ διδασκάλωτήςοίκουμένης.

ΚαΙ πού, φησ\, Παύλος ταύτα ύπέμεινεν ; "Ακουε αυτού

λέγοντος• Τίς ασθενεί, χαΐ ούχ ασθενώ ; τίς σχανδα-

Μζεται,χαΙ ούχ έγω πνροΰμαι; "Ο ποιμένος φιλο

στοργία, Τά έτερων, φηι\, πτώματα έμο\ επιτείνει τάς

άλγηδόνας• τά έτερων σκάνδαλα έμο'ι τήν κάμινον τής

ίδύνης άνάπτει. Τούτον άπαντες ίηλούτωσαν οίτήν τών

λογικών προβάτων έγκεχειρισμένοι προστασίαν, κα\

μή χείρουςγενέσθωσαντού περ\ τήν τών άλογων πρό

νοιαν τοσαύτην άγρυπνίανέπιδειξαμένου, κα\ έπ\ τοσ

ούτον ετών αριθμόν. Εκεί μέν γάρ καν όαθυμία τις

γένηται, ουδέν τδβλάβος• ενταύθα δέ κϊν έν πρόβατον

λογικδνάπόληται, ή Οηριάλωτον γένηται, πολλή ή ζη

μία, μεγίστη ή βλάβη, άφατος ή κόλασις. Εί γάρ ό Δε

σπότης ό ημέτερος τδ αΤμα τδ ίδιον έκχέαι υπέρ αυτού

ού παρητήσατο, ποίας άν είη 4 τοιούτο; συγγνώμης

άςιος,ό τδν ούτω τιμηθέντα παρά τοΰ Δεσπίτου παρ-

οράν άνεχόμενος, κα\ μή τά παρ' εαυτού πάντα πλη

ρών είς τήν τοΰ προβάτου έπιμέλειαν; Άλλ' έπ\ τήν

άκολουθίαντού λόγου έπανέλθωμεν. Ταντάμοι, φησίν,

είχοσιν έτη είμΐ έν τχί οΐχίφ σον. 'ΕδούΛενσά σοι

δεχατέσσαρα έτη άντϊ τών δύο θυγατέρων σον, χαϊ

έξ έτη έν τοις προβάτοις σου, χαϊ παρεΛογίσω τύτ

μισθόνμον δέχαάμνάδας. ΕΙ μη ό θεύς τον πατρός

μου Άβραί'ιμ, χαϊ ό θεύς "Ισαάκ ήν μετ' έμοϋ, νντ

ΰν με χενύν έζαπέστειΛας. Την ταπείνωσίν μου

χαϊ τύνχύπσν τών χειρών μον εΐδεν ύ θεύς, χαϊ

ή.ΐεγξέ σε γβές. "Ορα πώς τά παρά τού Λαβαν δμο-

λογηθέντα παρίΰάρόννε τδν δίκαιον, κα\ μετά παρρη

σίας τδν Ιλεγχον ποιείται. Οίόας, φησ\ν, δπως τών εί

κοσιν ετών τδνάριθμδν έδούλευσά σοι, υπέρ τών θυγα

τέρων σουτά δεκατέσσαρα έτη,ένδέ τοις προβάτοις τά

υπόλοιπα* κα'ι όμως άποστερήσαί με κατεδίξω τδν

μισθδν, κα\ ουδέν υπέρ τούτου ένεκάλεσα ; Τούτο δέ,

έξ ίν αύτδς ώμολόγησας, ο'δα, δτι ε! μή δ θεδς τού

Αβραάμ κα'ι τού Ισαάκ ήν μοι βοηθδς, νύν άν με κε-

νδν έξαπέστειλας, Ιρημον, καΐ πάντα άν άφείλω άπ'

έμοϋ, κα\ τήν άδικίαν, ήν προέθου, είς έργον ανήγα

γες. Άλλ' ό θεδς δ είδως Τ•ην ταπείνωσίν μον χαϊ

τύν χοπον τών χειρών μον. Τί έστι, Τί\ν ταπείνω

σίν μου χαϊ τύν χόαον τών χειρών μον ; Επειδή

{{δει ό θεδς, όπως μέν έγώ μετά πολλής τής εύνοιας

τήν δουλείαν έποιησάμην,καΐτδν κόπον όσον υπέχει -

να ποιμαίνων τά πρόβατα, κα'ι έν ήμερα κα\ έν νυκτ\

φροντίδων διετέλουν, πρδς εκείνα ίδων ό φιλάνθρωπος

Δεσπότης χθες ήλεγξέ σε, έπέσχε τής κατ' εμού αδι

κίας κα\ τής αλόγιστου ορμής. Ίκανώς έν τάξει απο

λογίας καθίκετο τού Λαβαν, κα\ μετά τδ έλέγξαι τήν

εί; αύτδν άδικίαν, κα\ τάς παρ' αυτού είς αύτδν εύερ•

γεσίας άπηριθμήσατο. Διδ α!οεσθε\ς ; κείνος τά παρ'

αυτού είρημένα, λοιπδν κα'ι είς δειλίαν καθίσταται,

κα'ι συνθήκας άπαιτήσαι βούλεται παρά τού δικαίου.

"Ορα θεού κηδεμονίαν. Ό ούτω παρεσκευασμένος, κα\

μετά τοσαύτης ορμής τήν καταδίωξιν ποιησάμενος,είς

τοσαύτην κατέστη δειλίαν, ώς τάς παρ' αυτού συνθήκας

έπιζητείν. ΆποχριθεΙςγίφ Λαβαν, [560] φησίν, εϊπε

τώ Ιακώβ• Λ Ι θνγατέρες σου, θνγατέρες μον, χαϊ οί

νΙοί σου, νΙοί μον,χαΐ τά χτήνη σον, χτήνη μου,

χαϊ πάντα όσα σν έρϊίς, έμά έστι χαϊ τών Ον)•αιέ•

ρων μου• τί ποιήσω τανταις σήμερον, ή ιοϊς τέ-

•> ΕιΙιΊμιΙΟΓ δνν/,Ίιτ;. ^<ί»>. δν/τ,Ίίίΐ) ΚίΙΙ.



505 5005. ίΟΛΝΜδ 0ΙΙΚΥ505Τ0ΜΙ ΑΚαίΙΕΡ. 0ΟΧ5ΤΑΧΤ1ΧΟ1*.

χνοις αυτών το'ις τε/ΟεΤσιν; ΟΤδα δτι καϊ αϊ θυγα

τέρες, φησ\ν, έμαί εϊσι, καϊ πάντα δσα σοί έστιν, έκ

της υπάρξεως τής έμής προσεγένετό σοι. Κ ου»• αο<^-

ο•ω ταΰτΛ/ς σήμερον, ί) τοΓς• ύ«' αίτών τεχθε'σι;

Κΰν δεύρο, διαθώμεθα διαθήκην έγώ τε χαϊ συ,

καϊ έσται εις μαρτύρατν άνάμέσον έμοΰ τε χαϊ σού.

Συνθήκας, φησι, ποιησώμεθα, Καϊ ίσται είς μαρτύ

ρων άνά μέσον εμού χαϊ σον, εις Ιλεγχον,είςάπό-

οΐ'.ξιν. Είπε δε αύτφ • ΕΓ τις παραβήναι τά νϋν παρ'

ημών προταθέντα έπιχειρήσειεν, ϊίοΰ οΐ>ό*ί2ς• μεΟ'

ι\μών• 6 δέ θεύς μάρτυς άνά μέσον έμοΰ χαϊ σον.

η'.Σκόπει πώς κατά μικρόν δ Λαβαν κα\ εις Οεογνω-

<τίαν ενάγεται. Ό γαρ τήν κλοπήν πρδ τούτου τών θέων

ΐιύτοΰ έπιφέρων τώ δικαίω, και τοσαύτην Ιρευναν

ποιησάμενος, νϋν φησιν • Επειδή ουδείς έστι μεταξύ

ημών δ δυνάμενος, εΓ τι μετά ταύτα γένοιτο •, μαρ-

τυρήσαι τοϊς νΰν παρ' ημών γινομένοις, δ θεδς μάρ

τυς άνά μέσον έμοΰ κα\ οοϋ. Εκείνος πάρεστιν, δ τά

πάντα δρών, 3ν ουδέν λαΟεΐν δύναται, δ τήν έκαστου

γνώμην επισταμένος. Λαβών δε, φησ'ιν, Ιακώβέστη

σε στι\Ατ\ν, χαϊ έποίησε βουνύν, χαΐ έφαγαν έπϊ

τοΐ• βουνού. Είτα εΤπεν αύτώ λαβαν• Ό βουνύς οδ-

τος μαρτυρεί άνά μέσον έμοΰ χαϊσού.Τί εστίν, Ό

βοννός οΰτος ; Άντ\ τοΰ, τά όήματα τά ένταΰθα γινό

μενα έν τω βουνω τούτω ΰπόμνησις ήμΐν ίσται διηνε-

κώς. ΚαΙ έχάλεσε τύ δνομα τοΰ τόπον, Βοννύς

μαρτυρίου. ΕΤτά φησιν 'Επίδοι ό θεός ανά μέσον

έμοΰ χαϊ σου. Σκόπει πώς πάλιν την παρά τοΰ θεού

ίίκην επικαλείται δ Λαβαν 'Επίδοι γάρ, φησ\ν, ό

θεύς άνάμέσον έμοΰ χαϊ σον, δτι άποστι\σόμεΟα

έτερος τοΰ έτερου. Νΰν, φησ\, χωρισθησδμεθα, κα\

σ-ι μέν άπελεύση είς την οίκείαν γήν, έγώ δέ έπαν-

ελεύσομαιείς τδν οίκον τδνέμόν. ΕΙ ταπεινώσεις τάς

θυγατέρας μου, εΐ λάβοις γννάϊχας προς τάϊς

Ονγατράσι μου, δρα, ουδείς μεΟ" ημών έστινύ όρων

θεύς μάρτυς. Σκόπει πώς και άπαξ και δεύτερον κα\

πολλάκις τδν θεδν καλεί μάρτυρα. ΚαΙ γάρ ή πρό

νοια ή περ\ τδν Ιακώβ γεγενημένη έπαίδευσεν αϋτδν,

όση τοΰ Δεσπδτου ή δύναμις, κα\ ώς ούχ οίδν τί τι

λαΟεΐν τον άκοίμητον όφθαλμόν. Διά τούτο φησι • Κάν

.διαχωρισθώμεν, καν μηδε\ς έτερος δ μζρτυρήσαι δυ

νάμενος, αύτδς Ισται μάρτυς δ πανταχού παρών ' δι'

έκαστου τών δημάτων ένίφηνεν , δτι της πανταχού

γης έστι Δεσπότης. ΚαΙ εϊπεν Ίαχώβ • Ιδού ή στήλη

.αύτη μαρτυρεί. Είτα πάλιν ύ Λαβαν φησιν • Έάν

τε γάρ έγώ ^ι^ι διαβώ πρύς σέ, μήτε σύ διαβής

προς έμέ τύν βουνύν τούτον χα\ την σΓί)^)|>•

ταΰτην έπϊ χαχία, ό θεύς Αβραάμ, χαϊ ό θεύς

Καχώρ χρίνοι άνά μέσον ή]ΐών. θία πώς μετά τοΰ

πατρδς κα\ τδν πάππον τδν έαυτοΰ συνήψεν, άδελφδν

μέν τοΰ πατριάρχου τυγχάνοντα, έαυτοΰ δέ πάππον.

'() θεύς Αβραάμ, χαϊ ύ θεός Ναχώρ χρίνοι. άνά

μέσον ημών. Καϊ ώμοσεν Ιακώβ κατά τοΰ φόβου

τοΰ πατρύς αυτού Ίσαάχ, [561] χαϊ έΟυσε Ουσίαν

έν τφ δρει , χαϊ έχάΛεσε τους άδεΛφούς αυτού,

χαϊ έφαγον χαϊ έπιον, χαϊ έχοιμήθησαν έν τφ

δρει. "Εθυσε Ουσίαν έν τω δρει • ηύχαρίστησε, φησί,

τψ θεώ έπ\ τοις γεγονδσι ■ Καϊ έφαγον, χαϊ έπιον,

καϊ έχοιμήΟησαν έν τω δρει. ΛΑναστάς δέ Κάβαν

τφ πρωί ,χατερίΛησε τους νΙούς αυτού, χαϊ τάς

θυγατέρας αυτού, χαϊ εύΛόγησεν αυτούς. Καϊ

άποστραφεϊς Λαβαν άπήΛθεν εις τύν οίκον αν-

ίυΰ. Είδες, αγαπητέ, πόση τοΰ θεοΰ ή σοφία, δπως

ν.χζ'χ ταύτδν κα\ την περί τδν δίκαιον πρόνοιαν έπ-

Λ 8ίΰ ΙίΟϋΟ Οοίϊΐ. ΕϋοΙιαΙυΓ γί'νηται. Εηιτ.

εδείξατο, κάκεϊνον άπέστησε της κατ' αΰτοΰ αδικίας,

κα\ δΓ ων αύτώ παρεγγύησε μή λαλήσαι πονηρά κατά

τοΰ Ιακώβ, είς την τής θεογνωσίας δδδν κατά μικρόν

αΰτδν ενήγαγε, κα\ δ καθάπερ Οηρίον έπιτρέχων, κα\

φΟάσαι βουλόμενος κα\ άνελείν, άπολογησάμενος κα\

καταφιλήσας και τάς θυγατέρας και τους υιούς αυ

τών, ούτως οίκαδε ΰπέστρεψε ; Τάχα είς πολύ μήκος

τδν λόγον έξετείναμεν, άλλα της Ιστορίας είς τήν

ανάγκην ημάς ταύτην καταστησάσης.

Διδπερ ένταΰθα στήσαντες τδν λόγον, εκείνο παρα-

καλέσωμεν υμών τήν άγάπην, ώστε πάντα ποιεΐν κα\

πραγματεύεσΟαι , Ινα τήν άνωθεν εύνοιαν έπισπασώ-

μεθα. 'Εάν γάρ εκείνον Ιχωμεν ευμενή, πάντα ήμΐν

(ίάδια ίσται κα\ εύκολα, κα\ ουδέν ημάς τών έν τώ

παρδντι $ίψ λυπήσαι δυνήσετα», κάν λυπηρδν είναι

δοκή. Τοσαύτη γάρ της αύτοΰ δυνάμεως ή υπερβολή,

ώς καϊ αυτά τά λυπηρά είς τδ εναντίον περιτρέπειν,

όταν ρΌύληται. Ούτω και Παύλος έν θλίψεσιν ών

έχαιρε καϊ ήγάλλετο τη προσδοκία τών άποκειμένων

αμοιβών πτερούμενος. Διά τούτο κα\ δ Προφήτης ϊλε-

γεν, Έν ΘΜψει έπ.Χάτυνάς μοι, διδάσκων ή μας, δτι

έν αυτή τή θλίψει τυγχάνοντα αδείας κα\ άνέσεως

αΰτδν άπολαύειν παρεσκεύαζεν δ θεός. Τοιούτον τοϊ-

νυν Εχοντες Δεσπδτην, ούτω δυνατδν, ούτοις εύμήχα-

νον κα\ σοφδν, ούτω φιλάνθρωπον, τά παρ' έαντών

είσφϊρωμεν, κα\ τής αρετής πολύν ποιώμεθα λόγον,

ίνα κα\ τών ένταΰθα κα\ τών μελλόντων έπιτύχωμεν

αγαθών, χάριτι κα\ φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού , μεθ' Λ τω Πατρ\ ή δόξα κα\ τό

κράτος, άμα τφ άγι'ψ Πνεύματι, νΰν καϊ άε'ι, κα'ι είς

τους αιώνας τών αίώνων. Αμήν.

ΟΜ1ΛΙ.Υ ΝΗ'.

Α'αί άναβΛέψας Ίαχώβ εΊδε παρεμβοΛϊ\ν θεού

παρεμβεβΛηχυΤαν , χαϊ συι*ήντησαν αύτώ οΐ

άγγελοι τον θεού. Είπε δέ Ιαχώβ, ήνίχα είδεν

αυτούς • Παρεμβολή θεού αύτη • χαϊ έχάΛεσε

τύ δνομα τού τόπου εκείνον, ΠαρεμβοΛαί.

α'. Οΐδα δτι κεκμήκατε χθες, είς πολύ μήκος τοΰ λό

γου προελθόντος ήμΐν άλλα καϊ θαρσεϊτε• δ κόπος

υμών ούκ έστι κενός• έν Κυρίω γάρ έστι γινόμενος, δι*

δν κα\ δ πρδς βραχύ πόνος μεγάλων μισθών πρόξενος

γίνεται. ΕΙ γάρ κα\ τδ σώμα κέκμηκεν, άλλ' ή ψυχή

πλέον έρρΊϋννυτο. Διδ κα'ι αύτδς δρών υμών ακμά

ζοντα τδν πόΟον, χα\ τήν έπιθυμίαν διεγηγερμένην,

βουλόμενος συστείλαι τήν διδασκαλίαν , ούχ ήβουλή-

θην |5ϋί] πρδ τοΰ τέλους είς σιγήν καταλύσαι τδν

λόγον, είδώς ώς ταύτη μάλλον ύμίν χαριούμαι. Τδ

γάρ πλήθος τών είρημένων μάλιστα έδείκνυ τής

υμετέρας φιληκοΐας τήν πολλήν σπουδήν κα\ τδν άκό-

ρεστον πόθον • διά τούτο κα\ αύτδς μετά πλείονος

προθυμίας τής πρδς υμάς άπτομαι διδασκαλίας, δρών

υμών καθ' έκάστην ήμέραν τήν δρεξιν έπιτεινομένην.

Φέρε ούν κα\ σήμερον τά έξης τών χθες είρημένων

κατά δύναμιν έπελθόντες,τήν συνήθη έστίασιν παρα-

Οώμεν υμών τή αγάπη, καϊ Γδωμεν, μετά τήν τού

Λαβαν άναχώρησιν οποις ό δίκαιος τής δδοιπορίας

άπτεται. Ουδέν γάρ άργδν τών έν τή θεία Γραφή

κειμένων έστ\ν, άλλα πάντα τά ύπδ τών δικαίων γι

νόμενα μεγίστης γέμει τής ωφελείας. Επειδή γάρ

τδν τών δλων Δεσπδτην εΐχον διηνεκώ'ς αύτοϊς συμ-

παρόντα, καϊ τους κατά τήν δδοιπορίαν πόνους έπι-

κουφίζοντα, πολλήν και άπδ τής ψιλής αυτών δδοί
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ηιβ εί ιε. Ιϋε,ΐηφιίΙ, ηόΌβι, φιί οιηηία νίίεΐ, φιβιη

Ιιίΐιίΐ ΙαΐβΓε ροΐε8(, ςυί υηίυ$ου]υδςυβ πιοηίοιι »ςηο-

κίΙ. 45. 8ικηεη» αιιΐηη, ίηαυίΐ, Ιαεού ετεχϊΐ εοΐιιιη-

ηαηι, ει (<?είι εοΙΙειη ', ει εοηιεάετηηί $αρετ εοΙΙεηι. 47.

Ει άίχϊΐ ε\ ίαίαη : 6"οί/ΐί Με ΙείΐαίιΐΓ ϊηιετ ηιε ει ιε.

(ίιιίιΙ 051, ΟοΙϋ» Με ? Ιά εβι, Υει•1)3 ςηκ ΓιυηΙ ϊη Ιιοο

εοΙΙο ιτιοιηοΓΪα ροηιείιια ηο1)ί$ εΓαηΙ. Ει νοεανΐΐ ηοηιεη

ε}Μ Ιυη, €οΙΓιι Ιειίνηοηϋ. ϋειικΙε ίιιηιιίΐ : 49. Α$ρΊ-

όαΐ Ι)ύ»$ ίηΙετ ηιε εί Ιε. ΑΚοηϋε φιοιικκίο (Οβη.τιιι

ίίοιιιιιι 3 [)οο υΥρί'οωΙυΐ' ίοΐιαη. Αίρ'ιειαΙ , ίηιριίΐ,

ΛιΊϋ νιίετηιβ εί ΊηΙετ Ιε, ηιώι ιεα•<1ι•ηιιΐί αΐΐετ ιΛ αΙιεχο.

Νιιηε, ϊιιηΐιΐΙ, 8ορ;ιι;ι1)ίιιιπι•, εί Ιιι φικίοηι ίΐιίδ ίη ιοι-

Γ.ιπι ρΓορπηιη, ο§ο αυίειη πηΙιΙιο ίη άοπιυιιι ηιοαηι. 50.

5ί ΙιιιηύΙϊανβήι βίία$ ηεα$, $ί αεεερεήι ηχοτε» αιΐ βίϊαι

ηκα$, ν'ιύε, ηιιΙΙιιι ηο&ίιειιηι ε»ΐ φή νϊάεαΐ ; Ωαιι

Ιαιΐι. Γ.ι>ιΐ8Ϊ<1θΓ3 (]ΐιοη>οι1ο «ειπεί 61 ίίειυιιι ιιΐιριε

&;ΐ|ΐίΐ)5 Πευπι ίη Ιεβίβηι νοοαί. Οπια ρΓονϊιΙβηΐία ,

π,ιιβηι εχροΓίυβ εηΐ ];ιεοΙι , ιΐυοιιίι επηι ςιιηπ-

Ια 08861 ϋυιιιίπί ροΐϋπΐϊη, εί (|ΐιθ(1 ίπιρθ85ί1)ίΐ6 βίΐ ηΐί-

ηιιίίΐ οεεπίΐυπι 6886 οευΐο ςπί (1υπηίιαΓ6 ηοιριίι. Ργο-

ρίΟΓοα ίηηιιίΐ : Ειίαιη$ϊ βορβΓΟΠΗίΓ, οΐίβηίδϊ ηυΐΐιιβ

3ΐίιΐ8 ηιΐϊίι ηιιϊ ΐεβΙίΓιεαη ροβίίΐ, ίΙΙε Ιεβίίβ επί οΙη(]ιιο

ΡΓΧ80ΙΙ8 : ρΟΓ ί>ίΐΙ§πΐ3 Υ0ΓΪΙ3 ΐΙοΟΟΐ ίρ'ίΠΙΙΙ Ιιι(ϊΐΙ8 ΙΟΙΤΟ!

6888 Οοιπίιιυηι. 51. Ει ά'ιήΐ ίαεού : Εκβ εοΙΙΐ» 'ύ'.ε

ΐεχίιιΐιΐΓ. 52. ϋειηάε ΐίετιιηι ί,αίιαη ϊηφιίΐ : 5» εηίη εςο

ηοη Ιταηάετο αά Ιε , ηεηιιε Ιιι 1ταη»εα* αά ηιε εοΙΙηιι

Ιιχιηο εί εοΐιαηηαηι Ιιαηε ίη ηιαίίιϊα : 53. ΰειιι ΑΙ>τα-

Ιιαηι, εί ΰειιι ΝαεΙιοτ }ΐιάΐεεΙ ϊηίετηο». Υίϋε ηηοιηοϋο

ειιιη ραίΓε ει :ιν»ιιι «ππιπ εοιφιπχίι, ς ιιι 1ϊ;ιΐ6Γ Γϋϊΐ

ριιΐι ί;ΐΓίΙι γ , ί|ΐδιιΐ8 ηπΐΐ'ΐιι 3νυ8. Ι)οΐ5 ΑύταΙιαηι , εί

1)<!ΐι» ΝαεΙιοτ ριάΉιΊ ϊηΐετ ηοι. 54. Ει }ΐιτανίί ίαεοο

ρετ Ιϊηιοτεηι Ώεϊ ραΐήι *κϊ Ιίααε , εί &αεή(καν'ιί κιετίβ-

εϊηηι ίη ηιοιιΐε : ε! νοεανίΐ (ταΐτε* ιιιοί : ει εοηιεάεηιηΐ,

ει οίΰεηιηΐ , ει άοΓηιϊετιιηΐ ίη ηιοηΐε. 8αεήβεανϊί $αεήβ-

εϊιιιη ίη ηιοηίε : βπιΐίηβ, ίιιιριίΐ, εςΐΐ Ι)εο οΐ) 63 ηπ;ε

3εεϊιΐ6Γ3ηΙ ; Εί εοηιεάεταηί , εί 1>ί1>εηιηΐ , εί άοηηίε-

πιιιί ίη ηιοηίε. 55. 8ηηεχιΐ αιιίεηι ί,ούαη ηιαηε, εί

οίοηίαΐηα ε»1 βΐϊοί $ιιο$ εί βίία» ιιιαι , εί ΰεηεάϊχϊΐ εοι.

Ει τευεηΐΗ ί,αοαη αϋϋι ίη Ιοαιιη ιαιιηι. Υίιΐίίΐί , ιΐίΐε-

εΐε, <]ΐΐ3ΐιΐ3 0οί 83ρίεηΙΪ3, ςιιοηκχΐυ «ηο ΓαεΙο εί

δ»3πι 6Γβ3 ]ιΐ8ΐιιηι ϋεεΐ3Γ3νϊΐ ρΐ'ονίϋεηΐίιιιιι , εί ίΗιιηι

30 ίη]ιΐ5ΐίΐίη ηΐκΐιιχίι, ε( ίη «Ιϊνϊικι• ποίίιίιι: νί.ιιη ρηιι-

Ιηιϊιιι ίηϋυχϊΐ ί»1ι:ιιιιιιιι, ίπίεηηίηπηιΐο εί ηοιμικίπιπϋ

εοιιΐΓβ ^^^ο^ ΙοςαεΓοίιΐΓ : οι ςπί ςιιηβί ΓβΓ3 ηεουπ'οπαΐ

εί ( οηιρΓοΙιοικΙοΓΟ 3ΐηυο ίιιίοιΊίεοΓΟ νο!εΙ)3( , «Ιββίιιίι

ίη (ΙεΓοηβίοηοιη , ει ίη ΠΙίοπιηι Γι1;3Γυπΐ()υε (Ιβοδευΐβ-

Ιίοιιοπι, εί 8ϊο ϋοιηυιη Γ0<1ίΙ? ΓογΙο ριοΐίχίιΐί βεπικ»

86 εχίεηϋίι, $0(1 ί^ηοεείΐε : ηοη Ιιοο βροηΐβ 3(1ηιίί.ί-

Ι1ΗΙ5 , $6(1 εοθ£Ϊΐ ηο8 ΙιΪ8Ιογϊχ ιαι'ιο.

ΜοταΙϊ* εχΐιοτίαΐ'ιο. — Ιϋοο Ιιίο ιιιίββηιη Γβείειιΐε»

δοπτιοιιοιιι , οηιπιυς νβίίΓαιπ οητίοΐεπι , ιιι οηιηίη Γι-

οίαπιιικ 61 ΐΓ3ε(οηιιΐ8, ςυο δυροπιηπι ηο!)Ϊ8 οοηείΐίε-

ιιιπί οεηενοΐβπΐίαηι. Νιιιιι $ί Οουηι Ιιβϋηβηιιιιικ απιί-

οιιιη , οιηηία ηουίδ Γαπϋιι ειιιηΐ : 61 ηϋιΊΙ ηο$ ίη ρπι•-

8οιιΐί νίΐα εοηΐΓΪ8ΐ3Γβ ροΐεήΐ, ςυαπινΐβ ίη]υειιικ1υηι

68$ε νίιΙοαΙιΐΓ. Τηηία οηίιιι ο]ιΐ8 νίπυΐίδ ε$1 εχοεΙΙεη-

Ιί;ι , πι οΐί.ιηι 63 ΐ]π,τ. ΐΓΪΒΐία βιιιιΐ, ]υευικΐ3 Γ;> β ιό

ηιιεηΐ. 5ίε εί Ρηιιΐιιβ ίη ηΐίΐίοΐίοιιίΐιιικ 0Χ8ί8(εη8 ςαυιίε-

Ιι:ιΐ ει εχβυΙοΙιαΐ εχδρεεοιίοηε ΓεροβϊιοΓυτη υοηοπιπι

3ηίπΐ3ΐΗ$ (Ηοηι. 5. 2. 5). ΡπιρίβΓοα ει ρΓομΙιεΙα ά'κ&-

1)31 : Ιη αβ'ιείίοηε άίΙαΙα$Ιϊ ηιϊΐιι' (Ρεαί. 4. 2) : (1οοοιι$

1105 , Οβιιιιι $6 ιιι ίρκ3 βΓΠίοΐίοιιβ Ιίυοηιιη 01 ΐΓ.ιηφιΊΙ•

Ιπηι οοη$ΐίΐυί88ε. ΤλΙιίπ ϊ^ϊιιιγ Ιι.ιίικηίοδ Οοηιίιιπιιι ,

ΐιπιι ροΐεηΐεηι , Ιιιιη βηρίοηΐεπι , Ιαηιςηε πιϊ-ογϊοιιγ-

(Ιοιιι, ηιιοιΐ ηοδίΓυηι 081 ίΐΠβπιηιιι*; , νίΓίπΙίδςυε ηΐ3-

ςηαηι Ι)7ϋ63ηιυ8 πιΐίοιιοηι , ιιι ηοη $ο1ιιηι ρπε8εηΐί3 ,

$6(1 εί Γιιΐιιιη Ικιπη οοηΒοιριαιηιΐΓ, ςταΙίΆ ει ηβηΐ^ηϊ-

Ι3ΐβ Ι)οιΐ)ίιιί ηοΒίΓΪ ^05Η Οπίϊΐί , ειιιη ςιιο Ρ.ιΙγϊ βιττιιιΙ

εί δρΪΓΪΐαΐ 83ηεΐο 8ΪΙ {»1οπ:ι , ιιηροηυιη , ηιιηε οι

βεηιρεΓ, ει ίη δχοπία βχουΐοηιηι. Αιηοη.

ΙΙΟΜΙίΙΑ ΕνίΗ.

Ει είεναύ» οειιΐίι Ιαεοο ν'ιά'ιΐ εα&Ιτα Όεϊ ηιείαία , εί οε-

ειιττεταη! ει αηαείϊ Ωεϊ ; αιιο$ εηιη υϊάϊι&εΐ , ΗίχιΙ 1α-

εοο : €α*ΐτα Ωει ηιη! Ηοεε , εί αρρεΙΙανϊί ηοηιεη Ιοεί

ΐΙΙϊιιι, €α»ΐτα (Οεη. 52. 1.-2).

1 ΕΙ βαΙ εοΙΙαη. ιυεο ρΐυι-ίηικ η3ΐτ:ιηΐιΐΓ ίη Ιοχίιι ίπτί-

ρΙιΐΓΧ, ιιΐή (ΙίοίιιΐΓ ^3^(^1) | ΐίβΰκηίδκβ ΙΊ-.ίιπΙιιιν δυίί υΐ Ιίρί-

(Ιεϊ οοαοοΓνίΓοηΐ, οχηικ; ϋ^ ουίίοιιι εοϋϊΐίΐϋίϊϊο.

1 . δείο νο8 Ιιογϊ ιΙοΓαΐί^ηΐο» Γιιί$δε, ηοΐιίδ βοΓηκιικ'ΐα

ρΐ'οΙίχίιΐ8 εχιβηιίεηΐίΐιυδ : 86(1 1>οηο εβίοΐβ βηίπιο ; Ια-

Ιιοΐ' Υ0810Γ ηοη ε$1 ίικιηίε : ίη Πυηιίιιο οιιίιιι Πιπιι•.

6δΙ, ρι-ορίοΓ ηπεπι εί ΙίΓονίβ ΙιιΙιογ πιη^ηηιπ ιιιογοοιΙοπι

νοίιίδ 3ΐΐ3ΐιιπι.•ί 081. ΛΊιιιι Πεεί εοΓριΐδ Γαΐϊ^ίΐτοΐιΐΓ .

3ΐιίηΐ3 ΐ:ιιηοη ηιη^ίβ οοιιΠγπι.ί1):ιΙιιγ. Ιιΐοο οι ίρδβ νί-

<1οιι$ νεδίπιηι ΓεΓνεηδ (ΙεδίϋοΓίπηι εί Βίικίίιιηι , τοίο-

1)3111 00ΙΙ[Γ3ΐΐ6Γ6 (ΙΟΟίΙ'ίΐΙΟ! δβΓηίΟΙΙΟΠΙ ; $0(1 3ηΙ(•(|ΙΙ.Ίΐη

ΓιηΪΓΟίιΐΓ ΙιίδίΟΓΪα , ηοΐυί , δοίβηδ πιο νοίιίδ Ιιηο Γ3-

Ιίοηε ιπο^ίδ ςΓ3ΐίΙίεαΐιιηιηι. ΗυΙΙίΙυιΙο οηίηι άΊείοηιηι

831Ϊ8 (1βεΐ3Γ303ΐ ίιιεχρίουίΐβ νοδίπιιη υΌδίιΙοηηιιι 61

δίπιΐίιιηι αιιο'ίοιιιΐί ατίϋιιηι : ρπιρίηΓοα ει ίρκβ οιιη»

ηΐ3]οΐ'ί 3ΐ3επΐ3ΐβ νοβ οΌεεΓε ίηείρίο, νϊιΐΐ'ηβ νββιρβηχ

(ριοιίιΐίο ηρροίοπίίηηι ετεδεοΓβ. Λβο ει Ιιοϋίο ψιχ $β-

(]ΐιηηΐιΐΓ ηοδΙΟΓηβη) Ιεείίοηειη ργο νίπΙί ιιοδίτβ ροΓ-

ΐΐΉοΐοηιυδ, οοηδυείβπι νοδίΓκοιιπιαίίεοηνίνίϋΐιι ρηι-

ροηεηίοβ , εί νίιΐοηηιιΐδ, ροδί (Ιίδοεδδπιη ΕηΙοιι ιριο-

ιιιηιΐο ](ΐ8ΐιΐδ ιΙογ 3ΓΓΪρί3ΐ. ΝίΙιϊΙ εηίιη δυρει°ν3ε3ηευπι

ίη (Ιίνίιι» δοι-ίρΐπΐ'3 ροδίιυηι ο$1 , κοιΙ οπιιιία ηιιχ η

]ιΐδΙΪ8 Γιιιιιΐ , ιη:ιχίιΐ)3 ηιίΐίΐιιΐο ρίοικι δΐιιιΐ. Οιιυιιί.ιιιν

ειιίπι ιιηίνΐΊ δ'η πιπ Οιιιπίιιιιιη εοηΐίηιιο ΙιαΙιιΐίταιιΐ εο<<
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ιιιϊίειη, ει ϊΐίηβπδ (ΙίΓΠουΙΐΛίβδ ι-εϋιΐβιιίοιη ίαοϋβ»,

ηιιιΚϋΐη οΐΐ3ηι ηο$ υ(ίΙΐΐ3|ίδ βχ ραι-νο οογπιιι ϊιίηει-ο

ρο*8υιιΐϋδ ρεΓοίρβι-ε. Ν»ηι ρο5Κ]ΐιπιιι ί31);ιη ίη ϋοιηιιιη

δίκιπι βϋϋΐ, 1. Ευαοοί νίαηι $,ιαηι ρεττεχίΐ, εΐείενα-

ιίι οα,Ικ νίάίι εα»ίτα ΰβϊ εα$ΐΓατηεΙαΐα ι»$ε , εϊ άπατη-

ηΜ « αηαβίί 0« ((]„ρηι δ2). ΡοδΚιυβηι ειιίπι εβδδβ-

νι(, βΐ Πηοιη Ιιαυυίΐ Ιϊιπογ 1.31>αιπ , βχοβρϊι βυ™ ιί .

Ι.ΙΟΓ ΓΓ3ΙΓΪ8 ; ,,ΓορΙβΓ η00 0|0π1βη5 ΟοΙηίηο8 3Ι11η13Ι.β

ίιιβίυηι νοίεικ, βίοηιιιβηι β]ιΐ8 ιηβΐυπι ϋϊ=ουΐβΓβ, ίεείΐ

"Ι ηη«βΙ<)Γυιιι νΐϋορβί ε3δΙι•3. Οεοηηεηιηΐ εηίηι, ίηηυϊι,

« α,,αείί ϋά. 2. Ει άίχίΐ ΙαεοΙ,, οα,Ιτα Όεί ,«„« /,«*. Ει

νοααν,ι ηοη,εη ίοα ήΜ, €„,,Γα ; „ι βχ β8 3Ρρο1Ιαιϊοπο

ροΓρβίιια πιβηεΓβΐ ηιεπιοπη νΐδίοηίδ ςαα> ίΐΐίβ εϊ οοηΐΐ-

ββιοΐ. Οοΐηιΐηι,οδίνίδΐοηειη Ιι3ιιο,δ. Λι«<,ΐηςαΐΐ,α»<«

κ ηηηΐίοι αά Ειαύ {ταΐτε,η αιαηχ, εϊ ηαηάανίΐ είι , Λ-

εεη$:$ίε άίεείίι άοηιίηο ηιεο Ε»αύ. ΥίιΙβ οι ροδί νΐδίοηεηι

ςιιηηΐιΐδ 3ϋηυο ιϊπιογ ι.ι•6βΙ>αΐ ϊυβίυιη. Τΐπιβ1>3ι βηίπ»

ΓηΐΓΪδ νϊοΐοηΐίηιη, ε( 3η8βΙ)3ΐυΓ αηϊιηο, ηβ ΓοΠβ ηιβ-

ιηοπα εοπιηι ηα.Ό οϋιιι Γαοο βιιηΐ ίιηρβΙΙοΓβΙ ίΙΙυιη 3(1

ιιΐ8ίϋΪ3δ. 4. ΰϊαΐβ, ϊηφιίΐ, άοηύηο ηιεο Εμη : $ία άΐ-

αΐ κηη* Ιηη$ Ιαοοο : Ρετεαηηηι (Ηί ΐιιη /^αηι Η

Ιοηαο Ιε,ηροτε ίύί ηιοταΐη ,αηι ηεοηε ηηηε, 5. ει εοη-

ΐιαετηηι ,ηί/,ί ϊονει, εϊ αύηοε, εϊ ονει, α κηί% Η αηάί.

Ια, ει ηιίύ νΐ αηηιιηιίατεΐητ άοηιίηο ηιεο Ε$<Α, νΐ ίη-

νεηίαΐ ρηετ («« αταιία,η οοη,,η ιε. ΑΐΙβηιΙο πυοηιοϋο

ΐιηιηι ίΓαΐΓβη, : βί ρι-ορίο™ ρ|303Γβ β„πι νοίεηδ,

ρΓαΕίιιιΐΐηΐ 8ί8ηίΠ03η8 οι ει Γβίΐΐΐυηι δηυηι εϊ δΐώίΐϋη-

ΐωιηφίχ δίΜ οοηΐ!86ΓαΙ, βί υΙ>ΐ Ιϋηΐο ΐβηιροι-ο πιοη-

ΐιΐδ Ιυεπί, ια ρΐαοαιο β]υδ Λιγογο εΐβιηβηίβηι Γε<1(1εΓβ

|Η»«ι : ϊϋ ςυο(1 βί Γ3οΐυιη βδΐ, ϋο 00γ ϋϋυδ (1β-

■ιιιιΐοοπίβ, ει ϊΙΙιι,η ΐΓ3εΐ:,|)ϋ01„ βΧ5|ίηο1α ίΓ3 ,•α(;Ιοη1β-

Ν«πι δι ίίΐκιηϋΐη ςυΐ Οηία εοηεϊΐαΐΐοηβ ρεηδεςαε^α-

ιιιγ, ϋβίΟΓΓϋϊΐ ρβΓ βα (,υαϊ 3ι1 ίρδϋπι (Ιίοο1)3ι : Μ„ΐι0

ιι•Λ8'8 ΓκιίΓεηι ηιβιίδυειΐοΓειη ει^α ]ιι$ΐιιπι Γοϋϋίιϋι. 6.

Κίνβηΐ ιηηί αιιίεηι, ίηςυΐι, άίαηία : Υίηϊηιαι αά />α-

Ιτιηι <««»ι, α νΐηίί ίη καιτιαηι ΐηιιιη, α ηηαάήηαοηύ

μΉ εαηΐίο. νΐ(Ιβςυοπ)θ(1οβι ΐδΐυϋ ΐρβυιτι 3υ8εΐ πιείϋηι

]ιΐδϋ. Νεουβ βηϊπι δοίείοΐ ενΜεηιεΓ ηιβηΐεηι ΓΓαΐ,ΐδ :

8ο«Ι κι άίάίάι αιυΐϋίυϋίηειΐ) νει,ίοηϋ,ιιη ειιηι .Ίΐο, Γοπηΐ-

«ΙίΐνίΙ, δυ^ρίοαηδ ηε (μι38ί ίη 1)οΙ1,ιηι οο:,(γ3 8β νεηιι-εΐ

61 ι<3 νεΙΙεί οοεϋΓΓερβ. 7. Τ,,ηηΗ βηίιη, ίη(|ϋϊι, Ιαοο*

€1 ρπρία,ι* οτμ. ΡοΓηιΐϋο ιηβηΐεπι β;υδ ΐυΓ53νβΓ3ι,

α πεδοΐεΙ)3ι φΜ &εβΓβΐ, βεά ιηβηβίΐ Ρ0Γρ!βχυ8 !

ρι•ορΐει•ε3 Ιίιηυϊΐ ηυ.ΐδί ιΐβ δαίαίβ 5υ3, ει η.οηειη 3ι.ΐβ

«•ιιιΐοδ Ιι,ώεηδ. Οίνί,,Ί αιααη ίη άαα, ,„„„„ οηηε,η

ρορηίπηι αιιί κχη,η και. 8. Ωίχίι «,;,„, 5ί νβηηϊι αά

Ιι γιιμμ αηα,η, η ρΐηη»$ίτίί βαηι, βηΐ αά/ικ αΐΐιτα

ηηα ΜίναΙ,Πι,τ. Τ31ί3 δυδ8εΓεϋ3ηι ει ϋ.ηοΓ οι ηια8η3'

Ιοπηιΐϋο. νϊϋεηδ βυίοιη ββ ςυαβϊ ίη τειϊ εοπιρρεΙκ;!.-

8ΐιηι, 3<1 ϊηνΐεΐυηι Οοπιίηυπι εοιιΓιι8ϊι, ει ρΓοηιίδδϊοηεδ

«ία* εϊ Γ3εΐ3Β εΓ,ιηΐ ιβρβίϊΐ 35 οηιηίυηι ϋεο, ςυ3δϊ (Ιί-

™>8 άΑ επηι : Νηηε νεηΐΐ Ιοηιριιβ ΐηςυο ει ρι-ορίβι-

ΡΓίϋΐοίει.ΐΐοΓυηι νίπαΐβη , ει ρι•ορΐ«Γ ρΓοπιΐδϊίοηεπι

•Ι'ιοβ 3 Ιε Γαοΐβ βδΐ ηιϋιί, ϋϊβηηδ Ι.3ϋε3Γ ςυί Ιυο 3.υα-

^0Γ ρπ^ίϋΐο. 9. ϋίχΐι βΙ,ί,η ^α^οI> ; βίΜ5 ραΜί ηιΗ

ΛΙ,Γαί,α,η, α ϋ£Μ ραΙή, ,ηεί /<αα(. ,„ ^ άΜ$(. ^^

*<ιιΙε ιη Ηηαηι η,,ιίνίΐαΐί, ΐιι,ε ; ψϊ, ενοεϋδΐί ηιε, ϊη-

<1'•ιΐ, «Ιο Ιιτγβ Λϋοαα, ει ρΓχεβρίβΐί υ( ΓοϋίΓβω 3ϋ ρ3-

ΐΓβηι ιηβηιη, ει ίη ΐοΓπ1ιη ηαιίνίιαιϊ^ : 10. 5α,« «,«

ι« ' Λ οηιηί }„αΜα α ΜΓί1αΙί> ηααη^^ ^

ΜιΓΠείΒΐ ηπΐιί, ΐ.ια.πΐ, 3<1 8.ιΙ)8ίϋϊ..ιη ϊ.ι ρρ^εηΐΐ Ιο,η-

Ρ»Γβ. Οη βηίηι υδςαε «(ΙρΓϊδϋηδ Ιεηιρυδ ΐαηίαη. εη;α

«ιβ ϋεεΙ3Γα8ΐϊ ρΓοτ.ϋο,,ιί»,,,, ρο1(;8 6Ιί3ιη ΒιιηββΗ "

η«ο αο ϋϋΒβ,,ιίοιβ ρεπευΐίδ. Νοη εηΐ.η ΐ8ηοΓο, ς,,ο,!

Ιη ,,ΐο Ι,αα,ΐο „ιβ0 ,Γβιιι/Μ• ί„άβηαη . ^ ρρο

ΐιιπιη (Ιβ ηιε ΜΐΙίαΐυάΐηβηι , ηι.ΐ οαοηΐυ.η βοΐυη. 8β-

813118 ϋηινι Ιη ΐ8ΓΓ3ηι 31ίβη3ηι, ΝΗηί αιηι άββ1ιη ,ΚΓ.

«ί, ««/„«,,. Τυ ΐυίΐηΓ, Οο,ηί,,β, π„ί 1αη1;ιπ) η,Π)ί „,,.

8ΐ3ηΐ.3ηι |3Γ8ίιϋ5 β8 , ,,,,ί ΰη1η|Μ ίη0Γβιηβη1ι)η) ^

ύΐ8ΐι, ηυηε II. ΕΗρβ ηιβ άβ ,ηαηη (ταίηι ηιοίΕνή :

φιια Ιίηκο ίαοβι,ηι, η6 [οΠβ ρετααίίαΐ ,ηε, ει ,ηαΐτετη

«»η ,)««•,,. 12. Τη αΊχΜ : Ββηφάαηι Ιίίη, « ροηαηχ

*»ηεη Ιηη,η ήαα ατεηα,η ,ηαη,, ηηα: ηητηετατί ηεφ,Η

ρην τηηΐΐίΐιιάίηε.

2. ίανοί, ρεί,Ί α Οίο „, ίιιαι, ρΓ0(Η,•ίΜΟΠ« ί,Ηρ/£α/ .

Ιαααΐ,υ ΙαεοΜ εη,η αηαείο ; ,ηηίαιίο ηοη,ίηί$ ίη Ι,ταεΙ ;

αν Ιιηηιαηα ρ3,ιΓα αρραΓεαηΐ αηαείί. — νυβ ]υ»ιί Γβ-

Π8ΐθϋυιη3ηΐίη.ΐίΐ),8ΐ ρΓοϋυιη βΙΓοεί.ιηι : ςυοπκκίη ηοιι

3ΐι•ΐ(Ι Οοηιίηηη ρπεοβίαρ, ςυαπι αϊ βυα> ΡΓοηιΪ88.οηβ8

3<1ιηιρΙε3ΐ.Εΐϋ6 ρποπίΜΐββχΙιΗΗΐβ 8Γ3ΐϊ:ΐΓϋΐη 3οΐίηηρ,

εοιιΓοδδϋδφΐβ δβηικίπηι εΙοηιηϊ5ιΐ8ϋβδΙίΐυΐιιηι ίιι (3η-

Ι3ΐη ρβΓνβηΐδδβ ηυυηίίβηΐΰπι,δϋρρίίωΐ υκΐβ ρεπεαίο

88 1ϋ)8ΓβΙ. Οίχί,ιΐ εηΐηι, ίης.ιΐι, Ροηαηι $ε,ηεη (μην

ιιαιί ατεηαη ιηαηι, φ,ω άϊηνηαταή ηβηνίι. Οηηι ϊ8ίΐυΓ

ΟΜίϊοηβηι δΐι3ιη 3ϋ Οβιιπι ΓεεΐδδβΙ, ει 8υ|.ρΙϊοαΐϊοηβπι

ρΓεευηι ουίυϋδδεΓ, Γηοϊι ει δηιιιη οΐϊϊεϊηπι. Ει βεεβρίίδ

ηιυηβπ5υ8, ΐηςυΐι, εχ ϋβ ηυχ αΒβπ;Ι)3ΐ, πιϊδίι ΓΓ3ΐπ,

ειιηι δε8Γε838δβΐ ηη»ϊ ιηΐΐΐεΓβιιΐιΐΓ, ει πΐ3ΐκΐ3ΐ3 «Ιεϋϊδδβΐ,

ίιι οι ρΙβοβρβίιΐΓ βΐΐηιη ρεΓ νβΛ3 3ηίιηυδ ίτΜπδ, ει

δυιιβ ηυηΐΐ.ηΓβΙιΐΓ βϋνβηίαβ (ν. 15. - 19). 20. Οίείΐβ

οηίιη, ϊιιςυίΐ, Επε ρηοτ Ιιιια αάνβιύι ροιΐ ηοι ; υΐ ρΓΪ-

πιηιη ΓβϋαβΓβΐϋΓ ϋΐηϊειίδ, ει Ιαιιε ίη Γϋείβιη β]υδ οοευι•-

Γ0Γ61. Ροαπαε εηίτη, ίηί|ΐιίι, νίάείο (αείεηι ί/ι» : (οτΐβ

ειιίηι αοαρία βήί εϊ (αάα η,εα. 21. Ει αηΐεεεάεΐαηΐ

άοηα ιεοηηάηηι (αάεηι β/««. ν6Γυηι νίϋβ, ο1>δε<το,

ίηοΙΓαυϊΙβηι ϋεϊ είειιιεηΐίβηι, ει ςυοηιοϋο βεηιρεΓ εοη-

8πιο ΙεπιροΓε 8υ3πι ιΐεοίηηΐ ρηη ίι1ι•ηϋ;ιηι. Ν.ιηι (Ιε Ιλ-

1)3η(^ϋ^(16ηιςηοιι^3Π1^ϋδIυ8η^Iι^1 ΙβΙοδϋδρΐεαίκιΐυΓ, ηβ-

ηιιβ δεΐείωΐ 1,31)3ηυηι ευηι ΐαηία νϊ ίην»1βΓβ δβ νβΙΙβ

κι εΐβιη δυδορρίυιη 31> δβ (Ιϊδοβδδυπι υΙεΐδοεΓεΙϋΓ, ιΐϊ!

οίαηι βδΐ 3ρρ3πιΐδδβ3η8ε1υηι ηοείη Ιηυ3ηο, ει ΓερΓβδ-

δϊδδβ 6]ιΐδ ϊηιρβίηηι, ηιβηίβΐηηιηυβ (Ιβάϊβδβ ηβ νβΙ

ββΓβπιπι νειϋιιηι ΙοςηβΓβΙυΓ ;3εο6 : (ϋεε1)3ΐ βηίηι, Νε

Ιοαηαή» εηηιίαοοΙ) ηιαΙα(αεη. 31. 24) : εϊ Ιιοβ ίΐ3ί1ϊδ-

ρβηββυαΐ, ηυο ρβΓ ίΙΙίυδ 1ΐπ8υ3πι ηοΐυιιι ΗβΓβΙ ]υ51ο,υΐ

Οιίειιΐϊοπ βδδβΐ 3ηίηιο εοιιιρβπβ Ιαηία ϋβί ίη δβ ρΓΟ-

νϊ(1βηΙΪ3. Ναηε βιιίεπι, ςιιί3 ίΓ3ι6Γ ΐεηιροπδ 1οη8ί(υ-

(Ιίηβ ηιϊιϊ83ΐιΐδ βΓ3ΐ, ο.ιπενει•3ΐα,ιΐ3 ϊγ3 βί ϊικ1ϊ8ηηΐίο

εοιιΐΓ3 Λεοϋ : Ιιΐε 3υΐβιη βιιχϊυβ βι-ϋΐ, Ιίηιεηβ βί ΐΓβ-

πιεηδ ΙΊ•3ΐπ5 οβευκυπι : 1»οηυδ Ι)οηιϊιιυ8 ηοη ^ηι

Εδ3ϋ ρΓΟϊεϊριΊ, (ηΐΐιϊΐ βηίηι εοηΐΜ Γγλιγοπι ηιεϋίΐβΐ»-

Ιιιγ), δβ(1 ίιΐδΐιιιη βοΙαίιΐΓ. Ν3ηι ροδίαυβω ιηΐδίδδεί οΓ-

ΓοΓεηΐββ ηΐϋηβΓ3, ει αΌτπιίνίβδβΙ, 22. 8ηηεχίι ίη ηοη»

ϊΙΙα, ει ηχοτα άηαι ει ρΊίοι ΐΓαηιιηίιίι ίη Ιταηκι* 1α-

^""^-Λ-0•*1• |η8«ηϋϋηι ε$1: 5αΐν. ηιίΐιι ε$1, οι ΐηΓη

ίιφαΐ ηι./ϋ,
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ποριάς εβτιτήν ώφέλειαν καρτ.ώιασΟαι. Απελθόντος,

φησ\, τοϋ Λαβαν είς τδν οίκον αύτοΰ, Καϊ Ιακώβ

άπήΛΟεν είς τήν έαυτοΰ όδύν , καϊ ά^αβ^έψας

είδε παρεμβο.Χήν θεοϋ παρεμβεβΛηχνΤαν , χαϊ

σννήντησαν αύτφ οΐ άγγεΛοι τοϋ θεον. Επειδή

γαρ, παυσαμένου τοϋ φόβου τοΰ Λαβαν κα\ τέλος

είληφότος, διεδέχετο λοιπόν ό φόβος τοΰ αδελφού, διά

τοΰτο ό φιλάνθρωπος Δεσπότης παραΟα^όϋναι τδν

δίκαιον βουλεμένος, χα\ πάσαν αύτοΰ την δειλίαν

άποσκεδάσαι, παρεσκεύασεν αύτδν των αγγέλων την

παρεμβολήν Ιδεϊν. Συνάντησαν γίιρ αύτφ, φησ\ν,

οΐ άγγεΛοι τοϋ θεοϋ.ΚαΙ είπεν Ιακώβ • ΠαρεμβοΛή

θεοϋ αύτη. Καϊ έχάΛεσε τό όνομα τοϋ τύπου

εκείνον, ΠαρεμβοΛαϊ", ώστε έκ της προσηγορίας

διηνεκή τήν ύπδμνησιν είναι της γεγενημένης αύτώ

έκεΐσε οπτασίας. Είτα μετά τήν δπτασίαν ταύτην,

ΆπέστειΛε, φησ\ν , έμπροσθεν αύτοΰ άγγέΛους

χρύς ΊΙσαϋ τύν άδεΛφίν αύτοϋ, χαϊ ένετεΙΛαζο

Λέγων • Ούτως έρείτε τφ χνρίω μον Ήσαϋ. "Ορα

καϊ μετά τήν δψιν πόσος έτι ό φόβος έπέκειτο τω δι-

καίιυ. Έδεδοίκει γαρ τοϋ άδελφοΰ τήν όρμήν , και

ήγωνία, μή ή μνήμη των πρ\ν ΰπ' αύτοΰ γεγενημέ-

νων είς τήν κατ' αύτοΰ έφοδον παρόρμηση. Είχατε,

φησ\, τώ «υ/ ίφμον Ήσαν • Ούτω Λέγει ο παις σου

'Ίακωβ• Μετά λαβαν παρφχησα, χαϊ έχρόνισα έως

τοϋ νϋν, χαϊ έγένοντόμοι βόες χαϊ όνοι χαϊ πρόβατα

χαϊ παίδες χαϊ παιδΐσχαι, χαϊ άπέστειΛα τφχνρΐφ

/*ου, ίνα ενρη ό παΊςσου έναντίνν σον χάριν. Σκόπει

πώς δέοο:κε τον αδελφών, κα\ δια τοΰτο έξευμενίσα-

σθαι αύτδν βουλόμενος, προαποστέλλει μηνύων αύτώ

τήν τε οίκείαν έπάνοδον, τήν τε γεγενημένην αύτφ

περιουσίαν, κα\ οπού τον άπαντα διετέλεσε χρδνον,

ίνα μαλάζας αύτοΰ τον θυμον, ήμερον αύτδν κατά

στησα•, δυνηθή • δ δή κα\ γεγένηται, τοΰ θεοΰ κατ-

ευνάσαντος αύτοΰ τήν καρδίαν , κα\ σβέσαντος τήν

όργήν αύτοΰ, κα\ ήμερον αύτδν καταστήσαντος. Εί

γάρ τδν Λαβαν τον μετά τοσαύτης ορμής καταδιώ•

ξαντα, έν τοσούτο) φόβοι γενέσθαι παρεσκεύασε δι' ών

πρδς αύτδν είπε, πολλώ μάλλον τδν άδελφδν ήμερώ-

τερον άν γενέσθαι παρεσκεύασε περί τδν δίκαιον.

Άνέστρεψαν δέ, φησ\, Λέγοντες ' 'Άπι'ιΛΟομεν

προς τον άδεΛρόν σον, χαϊ έργκται εις συνάντη-

σϊνσου, χαϊ τετρακόσιοι άνδρες μετ' αύτοϋ. [503]

"Ορα πώς κα\ αύτδ τοΰτο επέτεινε τώ δικαίω τδν

φόβον. Ουδέ γάρ ί,δει τδν σκοπδν τοΰ άδελφοΰ μετά

ακριβείας, άλλα μαθών τδ πλήθος τών συνόντων αύτώ

έδεδοίκει , ύφορώμενος μή ώς πρδς πόλεμον παρα-

σκευασάμενος, ούτω τήν ύπάντησιν ποιήσασθαι βού-

ληται. 'Εφοβήθη γάρ, φησ'ιν, Ίαχώβ, χαϊ διηπο-

ρεΐτο. Ό φόβος αύτοΰ τήν οιάνοιαν διετάρασσε, και

ούκ ήδει τδ τ£ πράξει, άλλ' έν απορία έγεγόνει • διδ

ώς περί τοΰ παντδς δεδοικώς , καϊ τδν θάνατον πρδ

οφθαλμών έχων, Διαιρεί είς δύο παρεμβοΛάς πάντα

τύν Λαύν τον μετ αύτοϋ. Εϊπε γάρ, φησίν Έάν

έΛΟ-α είς παρεμβοΛήν μίαν καϊ κόψη αυτήν, ή

δευτέρα έσται είς τύ σώζεσθαι. Ταΰτα μέν ό φόβος

ύπηγόρευσε κα'ι ή πολλή δειλία. Όρων δε έαυτδν ώς

έν δικτύοις άπειλημμένον, επί τδν άμαχον Δεσπότην

καταφεύγει, κα\ τάς υποσχέσεις τάς είς αύτδν γεγε-

νημένας απαιτεί παρά τοΰ τών δλων θεοΰ, μονονουχ\

λέγων πρδς αυτόν Νΰν ήκει καιρδς, έν ψ κα\ διά τήν

τών προγόνων άρετήν, κα\ διά τήν παρί σοΰ γεγε

νημένην ύπόσχεσιν δίκαιος άν εϊην άπάσης άπολαΰσαι

σ,ιμμαχίας. Εϊπε γάρ , φησίν, Ίαχώβ- Ό θεός τοΰ
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ΜιιΙιαηε, ςιιί» ίιι $ίη£υΐ3Γΐ ροκίΐιιπ), νιτίίΐιιτ παρεμβο

λή, δβευηιΐο ίυΐεπ» Ιοοο υΐιί ίιι ΙΙιΊ,γ,το ΙβρΐΐιΐΓ 0>;ΠΠ

Μ,ώιιηαάιι, Γογιμ3 ϋϋϊΐί,παρεμδολοιί νβΓίιιιιΙ ίΧΧ.

πατρός μου Αβραάμ, χαϊ ύ θεός τοϋ πατρός μου

Ισαάκ, σν, φησ'ιν, ό θεύς, ό εΙπών μοι ' Άπό-

τρεχε είς τϊ)Υ γην της γενέσεως σον ■ δ άναστήοας

με, φησ'ιν, άπδ της ξένης, κα\ προστάξας έπανελΟείν

πρδς τδν πατέρα τδν ίδιον κα'ι είς τήν γήν της γενέ

σεως• ΊχανονσΟω μοι* άχύ πάσης δικαιοσύνης,

χαϊ άΛηΟείας, ής έποίησας τω παιδί σον. Άρκεί-

σθω, φησ\, πρδς τήν έπ\ τοΰ παρόντος καιρού σνιμ-

μαχίαν. Ό γάρ μέχρι τοΰ παρόντος τοσαύτην έπι-

δειξάμενος περ\ έμέ κηδεμονίαν, δυνατδς εί καϊ νΰν

έξαρπάσαι με τών επικειμένων μοι κινδύνων. Ουδέ

γάρ αγνοώ, δτι Έν τϊ\ ράίδω μου ταΰτχι διηΛθον

τύν Ίορδάτην τούτον νυν\ δέ διά τήν σήν περί

έμέ πρόνοιαν, δ τήν βακτηρίαν μόνην έπιφερόμενος,

ήνίκα είς τήν άλλοτρίαν άπήειν,Λ'ΰκ μετά δύο πα(.-

εμβοΛών παραγέγονα. Σϋ ούν, Δέσποτα, δ ταύτην

μοι τήν εύπορίαν χαρισάμενος, δ είς τοσοΰτόν με αύ-

ξηθήναι παρασκευάσας. σϊι νΰν ΈξεΛον με έχ χει

ρός τον ΛδεΛροϋ μον ΊΙσαϋ, δτι φοβούμαι έγω

αντύν, μήποτε πατάζχι με, χαϊ μητέρα έπϊ τέ

κνοις. Σύ εϊπας • Ε%> σε αοιι\σω , χαϊ Οήσω τύ

σπέρμα σον ώς την άμμον της ΟαΛάσσης, ί) ούκ

άριβμηβήσεται ύπό τον πΛήΟονς <=.

β'. "Ορα τοΰ δικαίου τδ φιλόθεον κα\ τήν πολλήν

εύγνωμοσύνην, πώς ουδέν έτερον άξιοι τδν Δεσπότην,

ή τάς οικεία; υποσχέσεις πληρώσαι. Κα*. έπ\ τοις

προλαβοΰσιν εύχαριστίαν έπιδειξάμενος, κα' όμολο-

γήσας δτι γυμνδν δντα κα\ άπε^όιμμένον είς "1 τοσ

αύτην περιουσίαν κατέστησεν, ικετεύει τοΰ κινδύνου

αύτδν έξαρπάσαι. Εΐπας γάρ, φησ'ιν. δτι θήσω τό

σπέρμα σον ώς τήν άμμον της Οα.Ιάσσ'ης, ϊ") ούχ

έξαριθμηΟήσεται. Ποιησάμενος δέ τήν πρδς τδν Δε

σπότην παράκλησιν, καϊ τήν ίκετηρίαν τής προσευχής

άνενέγκας τω Δεσπότη, κα\ τα παρ' έαυτοΰ προσ-

τίθησι. Και λαβών, φησ\, δώρα, έξ ών έπεφέρετο,

απέστειλε τώ άδελφίρ , διελών τά άποσταλέντα , καϊ

έντολάς δεδωκώς, ώστε κα'ι διά τών λόγων έξευμε-

νίσασθαι, καϊ [564] μηνΰσαι τήν έαυτοΰ παρουσίαν.

Είπατε γάρ, φησ'ιν, ϊ,τι Ιδού ό πάϊς σον παραγί

νεται οπίσω ημών • ώστε πρότερον έξευμενίσασθαι,

καϊ τότε τήν κατά πρόσωπον αύτοΰ γενέσθαι συντυ-

χίαν.ΛίβΓά τούτο γίιρ, φησ\ν, δψομαι τύ πρόσωπον

αύτοϋ ' Ισως γάρ , φησ\ , προσδένεται τό πρόσ

ωπον μου. Καϊ προεπορεύετο τά δώρα κατά πρόσ

ωπον αύτοϋ. Άλλ' δρα μοι ένταΰθα πάλιν τοΰ θεοΰ

τήν άφατον φιλανθρωπίαν, κα'ι όπως άε'ι καταλλήλους

τήν οίκείαν πρόνοιαν ενδείκνυται Έπ\ μέν γάρ τοϋ

Λαβαν, επειδή δ δίκαιος ουδέν τοιοΰτον ύπώπτευεν,

ουδέ ^δει δτι πάντως αύτδν καταλήψεται ό Λαβαν

μετά πολλής τής δρμής ΙιΛ τδ άμύνασθαι τδν δίκαιον

τής λάθρα γενομένη; αναχωρήσεως ένεκα, τώ Λαβαν

επιφανείς καταστέλλει αύτοΰ τήν δρμήν, καϊ εντέλ

λεται μηδέν τώ Ιακώβ μηδέ έν £ήμασι λυπηρδν άπο-

κρίνασθαι ■ Μή ΛαΛήσχ)ς γάρ, φησ'ι, μετά Ίαχώβ

πονηρύν • κα\ τοΰτο ώκονόμει διά τής εκείνου γλώτ-

της γνώριμον γενέσθαι τω δικαίψ, Γνα μαθών τήν

περί αύτδν γεγενημένην οίκονομίαν θαρσαλεοιτερον

καταστή. Νυν\ δέ , επειδή ό άδελφδς μέν ύπδ τού

χρόνου λωφήσας ήν, κα\ τδν θυμδν κα\ τήν άγανά-

κτησιν παύσας τήν κατά τοΰ Ιακώβ, οΰτο; δέ εναγώ

νιος ήν, δεδοικώς καϊ τρέμων τοΰ άδελφοΰ τήν συν-

τυχίαν, ό άγαθδς Δεσπότης ούκ έτι τώ Ήσαϋ εντέλ

λεται" ουδέ γάρ έβουλεύετό τι κατά τοϋ άδελφοΰ • άλλα

τδν δίκαιον παραμυθεϊται. Μετά γάρ τδ άποστεϊλαι,

φησ\, τους τά δώρα αποκομίζοντας, καθευδήσας,

φησ\, καϊ Άναστάς έν τη ννχτί έχείνχι, διήγαγβ

* ΟΛ*\. Ιχανοΰταί μοι, 61 ρ3υΙορθ5ΐ&ρχεΐ; μοι τήν έπίτού

* 8βχ ΠΚ8. ϊπδ τοΰ πλήΟουί, ΙοΊβ ιικΊιγϊ.

* δβΧ Π155. γ•^μ•(ίν όντ« »•.»'( έρημον (Ι;.
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τάς δύο γυναϊχας χαϊ τά παιδία την διάβαση•

τοϋ Ίαβώχ• χαϊ έΛαβεν ιιύτοϋς, χαϊ διέβη τυν

χειμάρ~ρΌνν. ΎπεΛε/νΟη δέ Ίαχώβ μόνος, χαϊ

έπϊιΛαιεν άνθρωπος μετ' αύτοΰ. Μεγάλη ή τοΰ

Δεσπότου φιλανθρωπία. Επειδή γάρ έμελλε την πρδς

τδν άδελφδν συντυχίαν ποιήσασθαι, ίνα μάθη διά των

πραγμάτων, δτι ουδέν αηδές ύποστήσεται, έν σχή-

ματι άνθρωπου παλαίειν μετά τοΰ δικαίου καταδέ-

χεται. Είτα δρών έαυτδν ήττώμενον ό Ιακώβ,

Έχράτησε, φη<Λ, τοϋ πΛάτονς τον μηρού αύτοΰ.

"Ολον δέ τούτο συγκαταβάσεως Ενεκεν έγίγνετο, Γνα

την δειλίαν έξέληται της τοϋ δικαίου ψυχής, κα\ πεί-

ση έκτδς πάσης αγωνίας την προς τον άδελφδν συν

τυχίαν ποιήσασθαι. Κρατήσαντος γάρ, φησ'ιν, του

Ιακώβ τδ πλάτος τοΰ μηροΰ, Ένάρχησε τό πλάτος

τοΰ μηροΰ Ίαχώβ έν τφ παλιιίειν αΰτύν μετ

ιώτοϋ. Είτα ίνα μάθη δ Ιακώβ τήν δύναμιν τοΰ

πρδς αύτδν παλαίειν νομιζομένου, φησ\ πρδς αυτόν•

"Απόστειλόν με • άνέβη γάρ ό δρθρος. Αίσθδμενος

τοίνυν δ δίκαιος τδ μέγεθος της δυνάμεως τοΰ ταΰτα

είρηκότος, φησί • Ού μή σε αποστείλω, έάν μή με

ευλόγησης. Μεγάλων ήξιωθην, φησ\, κα\ υπέρ τήν

άξίαν τήν έμαυτοΰ. Οΰ πρότερον τοίνυν σε έάσω,

μέχρις άν τή; ευλογίας απολαύσω της παρά σοΰ.

Είτα φησι , Τι τύ δνομά σον εστίν ; "Ορα πάλιν

συγκατάβασιν. Εί γάρ μή ήρώτησεν, ούκ {δει τοΰ

δικαίου τήν προσηγορίαν; "ϊ,ΐδει πάντως, άλλα βού-

λίται αΰτδν πιστώσασθαι διά της ερωτήσεως, καΐ

διδάξαι, [565] τίς έστιν δ πρδς αΰτδν διαλεγόμενος.

Κα\ επειδή ε'ιπεν, Ιακώβ, φησίν Ού χληθήσεται

ετι ίο δνομά σου Ίαχώβ, άλΛ' Ισραήλ Ισται τι)

δνομά σου, δτ*. ένίσχνσας μετά θεοϋ, χαϊ μετά

ανθρώπων δυνατός Ισ$. Είδες πώς Εδειξε τήν αίτίαν

άπασαν, δι' ήν τήν τοσαΰτην συγκατάβασιν έπεδεί-

ξατο, κα\ δμοΰ διδάσκει τον δίκαιον διά της έπιτε-

θείσης αυτό! προσηγορίας, τίς έστιν 8ν εΐδεχα\ κατα-

σχεϊν κατηξιώθη. Ούκ #Π γάρ χΛηθήσεται, φησ'ιν,

Ίαχώβ τό δνομά σου , άλλ' Ισραήλ. Ισραήλ δέ

ερμηνεύεται, Όρων θεόν". Επειδή, ώς ίδεϊν άνθρώ-

πω δυνατδν, Ιδεϊν κατηξιώθης θεδν, διά τοΰτο κα\

τήν προσηγορίαν σοι ταύτην έπιτίθημι, ίνα πάσι τοις

έξης κατάδηλον γένηται, οίας ήξιώθης οπτασίας. ΚαΙ

έπήγαγεν, "Οτι ένίσχνσας μετά θεοϋ, χαϊ μετά

ανθρώπων δυνατός £σ#. Μηδέ λοιπδν •> δέδιθι, μηδέ

βλάβην τινά προσοοχήση παρά τίνος ύπομένειν. Ό

γάρ τοσαΰτην ίσχΰν προσλαβών, ώς κα\ μετά θεοϋ

δυνηθήναι παλαίσαί σε, πολλώ μάλλον των ανθρώπων

πίριέση, κα\ άχιίρωτο; άπασι γενήση.

γ'. Ταΰτα άκοϋων όδίκαιος, κα\ καταπλαγε\ς τοΰ πρδς

αΰτδν διαλεγομένου τδ μέγεθος, φησίν Άνάγγειλόν

μοι τύ δνομά σον. ΚαΙ εΐπεν • Ίνα τι έρωτφς τύ

(νομά μου; ΚαΙ εϋλύγησεν αυτόν. "Εσω, φησί,

των οικείων όρων μένε , χοΛ μή υπέρβαινε σου τά

μέτρα. Ευλογίας βούλει άπολαΰσαι της παρ' έμοΰ ;

Ίίοϋ, ταύτην σοι δωροΰμαι. Ευλόγησε γάρ, φησ\ν,

αυτόν. Α'β! έχάΛεσεν Ίαχώβ τύ δνομα τοϋ τύπου

εκείνον, Εϊδος θεοϋ. Είδον γάρ θεύν πρόσωπον

πρύς πρόσωπον, χαϊ έσώθη μου ή ψυχή. Όρας

πόσον αύτώ Οάρσος γέγονεν άπδ της οπτασίας τής

γεγενημένης; Έσώθη γάρ μου, φησ\ν, ή ψυχή, ή

* δανίΙ. πΐϊΐβ ερμηνεύεται, νον; όρων Θεόν, ςικχΐ ίιι υηο

(.ιηΐυιιι ιηκ. Ιι;ι!>ι•(.υΓ: νους βιιίπι 3ΐ)θ«1 α οβίριίϊ οηιιιώυβ.

ί«.'15ί1ι1Γ >" ΟοϊϊΙ. Ε«5β( ρυΐϊυβάνήρ ορών Βεόν, π> νίιίαΐί

(Ί'ΚΙΙΙ : III <|ιιίι)ϋΙΙΙ ίΐΐ(0Γ|>Γ«ΐ2ΙΐΙΐ1Γ, Μ, όνήρ, Η|, ΗβΙΚϋίΰβ

Β?Ή δ«(1 Ν μπηιππι ιΐββϋί ίπ ηοπιϊηε ^Π2?\

* Ουίιιηιΐΐ υι$4. μτ,ίένα λοιπόν, γιοι) ιιι^Ιο.

σχεδδν άποτεθνηκυϊα ΰπδ τοϋ δέους. Επειδή ίδεϊν

κατηξιώθην πρόσωπον πρδς πρόσωπον τδν θεδν ,

Έσώθη μου η ^νχή. ΆνέτειΛε δέ αντφ ό ήΛιος,

ι\νίχα παρήλθε τύ είδος τοϋ θεοϋ. Είδες πώς τη

ασθένεια τϊ) άνθρωπί'Λ) συγκαταβαίνων ό Δεσπότης

πάντα ποιεί κα"\ πραγματεύεται , ώστε τήν οίκείαν

φιλανΟρωπίαν έπιδείξασθαι ; Κα\ μή ξενισθ^ς, αγα

πητέ, πρδς τδ της συγχαταβάσεως μέγεθος, άλλ' έν-

νόησον ότι κα\ έπ\ τοΰ πατριάρχου, ήνίκα παρά τήν

δρΰν έκαθέζετο, έν άνθρωπου σχήματι μετά τών αγ

γέλων έπεξενώθη τώδικαίω, προμηνύουν ήμϊν άνωθεν

κα'ι έξ αρχής, δτι μέλλει άνθρωπίνην μορφήν λαμ

βάνων, οϋτω πάσαν τήν άνθρωπίνην φΰσιν έκ τής τοΰ

διαβόλου τυραννίδο; έλευθεροΰν, κα\ πρδς τήν σω-

τηρίαν έπανάγειν.

'Αλλά τότε μέν, επειδή αρχή κα\ προοίμια ή"ν,

έν σχί,ματι φαντασίας έκάστω αυτών έφαίνετο ,

καθάπερ κα\ αύτδς διά τοΰ προφήτου φησίν ■ Έγ&>

οράσεις έπΛήθυνα, χαϊ έν χερσϊ προφητώνώμοιώ-

θην δτε δέ κατηξίωσε τήν τοΰ δούλου μορφήν

άναλαβεϊν, κα\ τήν άπαρχήν τήν ήμετέραν άναδέξα-

σθαι, οΰ φαντασία, ουδέ δοκήνει τήν σάρκα ΰπέδυ,

άλλ' άληθεία. ΚαΙ διά τοΰτο διά πάντων τών ημετέ

ρων έλθεΐν κατεδέξατο, κα\ έκ γυναικδς τεχθήναι ,

κα\ βρέφος γενέσθαι, κα\ σπαργανωθήναι, [566] κα\

γαλακτοτροφηθήναι, κα\ πάντα τά άλλα ύποστήναι ,

ϊνα πιστώσηται τήςοίζονομίαςτήνάλήθειαν,καΐ άπορ^-

(ίάψη τών αιρετικών τά στόματα. Διά τοΰτο κα'ι καθ-

εύδει έπ\ τοΰ πλοίου , κα\ οδοιπορεί, κα\ κοπιά, καΐ

πάντα τά ανθρώπινα υπομένει Γνα διά τών πραγμά

των πάντας πληροφορήσαι δυνηθϊ). Διά τοΰτο κα\

δικαστηρίφ παρίσταται, καΐ σταυροΰται, Κα\ θάνα

τον υπομένει τδν έπονείδιστον, κα\ έν μνημείιο τίθε

ται, ίνα τά της οικονομίας διά πάντων κατάδηλα γέ

νηται. Εί γάρ μή κατά άλήθειαν τήν σάρκα τήν

ήμετέραν άνέλαβεν, ουδέ έσταυρώθη, ουδέ άπέθανεν,

ούοέ ετάφη, ουδέ ανέστη. Εί δέ μή ανέστη , πάς δ

της οικονομίας λόγος άνατέτραπται. Όράς εις δσην

άτοπίαν έκπίπτουσιν οι μή βουλδμενοι τφ της θείας

Γραφής κατακολουθεΐν κανόνι, άλλα τοις οίκείοις λο-

γισμοϊς άπαντα επιτρέποντες ; Άλλ' ώσπερ ενταύθα

αλήθεια έστι προφανής, οΰτως έπ\ τοΰ δικαίου τούτου

φαντασία τις ήν, δι' ής έχρήν πληροφορηθήναι τδν

δίκαιον, δσης απολαύει της παρ' αύτοΰ προνοίας, κα\

ότι άχείρωτοςϊσταιπασι τοϊςέπιβουλεΰειν έπιχειροϋ-

σιν. Είτα Γνα μηδένα τών εις τδ έξης λάθη ή γεγενη-

μένη αύτω οπτασία, 'Επέσκαζε, φησ\, τφ μηρφ αΰ-

τοϋ. "Ενεκα τούτον ού μη ράγωσιν νΐοϊ ΊσραηΛ

τό νεϋρον, δ ένάρχησεν, δ έστιν έχϊ τοϋ πΛάτονς

τοϋ μηροϋ,εως της ήμΑρας ταύτης, δτι ή-$•ατο τοϋ

πΛάτονς τοϋ μηροϋ Ίαχώβ, δ χαϊ ένάρχησεν.

Επειδή γάρ ό μέν δίκαιος Εμελλε πληρώσ»; της

^ωής αύτοΰ τους χρόνους μεΟίστασθαιτού βίου, έχρήν

δέ τήν παρά τοΰ θεοϋ γεγενημένην είς αύτδν κτ,ίε-

μονίαν, και τήν τοσαΰτην συγκατάβασιν παντ\ τω γέν:ι

τών ανθρώπων γνώριμον γενέσθαι, διά τοΰτό φησιν •

Ούμη ράγωσιν νΐοϊ Ίσρα'η.ϊ τύ νεϋρον τοϋ πλά

τους τοϋ μηροΰ , δ ένάρχησεν. Είδώς αυτών τήν

πολλήν άγνωμοσύνην, κα\ όπως έπιλανθάνονται τών

παρά τοΰ θεού ευεργεσιών, διά τούτο σοφιζόμενος δι

ηνεκή αύτοϋς έχειν τήν μνήμην τών παρ' αύτοϋ γεγενη-

μένων ευεργεσιών, τά υπομνήματα φυλάττεσθαι αυ

τούς έμηχανήσατο διά τών τοιούτων παρατηρήσεων

χαϊ τοΰτο διά πάσης τής Γραφής έστιν εύρεϊν. Αύτη γάρ

μάλιστα έστιν ή αίτια τών πλειόνων παρατηρήσεων,



509 ΗΝ ϋΛΓ. XXXII. ϋΕΝΕ». ΙΐυΜΙΙ ;γοΙΛΊΗ.

ΙχκΙι ; 23. ίΐ αεαψϊΐ (οχ, εΐ Ιταηιϊύ Ιοηεηίειη. 21. /■. -

ΓιεΙιι» ηΐ ιιιιΐηιι 3ιιαΛ> ιοΙν$, ιΊ ΙιιιΊαίηιΙιιτ Ιιοιηο αιηι

(θ. Μ:ιρηίΐ ϋοηιίηΐ οίοιηβιιΐία. (Ιηοιικιιο ο<ΐοιΐΓ5ΐιηΐ5

0Γ3ΐ Γΐ\ΙΙΐί, III δΟΙΓβΙ Γβίρί!) (]110<1 ΙΐίΙΐίΙ 35ρθΓυΐΙ1 Ιηΐυ-

πιβ 065βΙ, ίη \λ%μγλ Ιιοοιίιιίδ Ιιιοηΐ'ϊ οιιιιι ]θ51ο νοίιιίΐ.

ΟοίοαΌ νίοΌοδ δο τίηοί (α), 23. ΑρρΓεΙιαιάίι, ίηφιϊΐ,

ΙαΐίΙικϋικιη (εηιοτ'ι» ε]η$. ΤυΙιιιη 3Ο10Ο1 000 Γβοΐ'ΐιη

ΜΙ, υΐ 80 ίΙΙϊοδ ΙιυπιϊΙίΙβΓι 3ΐΙοπιροΓ3ΐ-οΙ, Γοπιιί(ϋιιοπι

οχ Βΐιίηνα ]ιΐ8ΐΐ οχίηιοιοί, οι ροΓβιιαϋοΓοί οι, ιιι οίΐ α

ηιι^οΐ'οιη Γηΐι-ί οοοογγογοι. Ναπι ουιη Ιοιιοίδεοί ΙηΐϊΙυ-

(Ιίιιβιη Γοοιοηδ *κόΙ), ΕιηαταιΗ Ι,ιΐίΐιιιίυ [εηιοή$ ^α-

(νΐ', αιηι ζΐιΙΙιΐιΐιιηΐντ ϊΙΙε αιηι εο. 1>ι•ίιχΙο υΐ δΟΪΓΟί

ί.ιοοίι νίηιιΐοηι β]ιι* ςηοηι δεοοοι Ιοοοιϊ ρηΐιιΐιπι, (1ί-

«'ίι.ιϋοοιη : 26. ϋ'ιηάιΐε ηιε ; ακεηάΐΐ ίΐύιη άπνοια.

δοιιΐίεοδ ίςίΐιΐΓ ]ιΐδΐιΐ8 πια^ηίΐυϋίυοηι νίηοΐίδ ε]ιΐ8, ςοϊ

Ιι:οο δίϋί άίχοι\ι(, άΊχίΐ : Μίηϊηιε Ιβ ιΙϊιιιίΙΙαηι, ηϊιϊ η\ΐ

οαιεάϊχεήι. Μαςηα οοοϋοα,οικοδ »αηι, οι σοκ δπρη

ιηο9ηι 8υηΐ όΊςιιίΙιΙοοι : ηοη ρΓΪυ8 Ιο ΓοΙίιιο,ΐΜΐιι, άΌ-

ηοο υοηοϋίοΐίοιιοιο β Ιβ ηοοίρίαπι. ΟοίοαΌ αΊοίι, 27.

Ομού ηοηιεη Ιιιιιιη αΐ? νίαΌ ιΐβπιηι ηυαηΐυιιι 8080 Ι.β»

ιιιίΙΚ Ι οι .κίοιιιροπί. Νιιηι ίϊ ηηη ίηίοποβαδίοΐ, ηοβοϊ

νίδδοΐ]οδΙί ηοηιεη ? δοΐβίκιΐ οιίφιο : δοα" ϊηίοιτοβοΐΐοοο

νιιΐΐ ο]ϋδ ΙίιΙιιιί;ιιη 8θΗ(1:ΐΓβ, 01 (Ιοοογο φΐί$ 8ΪΙ ηιιί ει

ΙοψιαΙυι•. Ει ροδΐφΐ3αι ϋίχίι, Ιαι οί), 28. ίοα,ηίΙ : Νοη

ιοαώίΐΗΐ- ηοηιεη Ιιιιιιη ίαεοο, κά 1$ιαοΙ ετϊΐ ηοηκη

(ιιιιηι. Οιιοιιίαηι «ι εοιιίτα ϋειιιη [οΠΪ! (ιι'αΐΊ, ηιηΙΙο ηια-

</ί« εοηΐτα ηοηχιηα ροΙεη$ ΐτΐζ, Υκϋίΐί (|ΐιοιηο(1ο ΟϊΙοιι-

(ΙίΙ Ιοίαιιι οοιίϊ.ιιη, ρΓορΙΟΓ φιαιη ;ιιΙι'ο 50 (Ιοιιιί>ίι βι

δϊιουΙ ϋοουίΐ ]ιΐ5ΐυπι ροι• ιιοιοίηΐδ ίιοροδίΐίοηοιο ηιιίβ

0**01 φιοιιι νίιίοπΐ οΙοοιιιρΓβΙιοηϋΌιίΐ. Νοη υ/ποιι'ιιι

νοεαβεηι ίιια,ο, ινά ΙιταεΙ ετϊΐ ηοηιεη Ιιιιηιι. ΙδηοΊ ηιι-

Ιβιο, 8Ϊ αοίδ ίιιΙίτρΓΟίοΙιΐΓ, 80ΐιηι, νΐιΐοηδ 1)οιιιη. Ο ιο-

ηί.ιιιι δίουΐ νίιΙοΓΟ Ιιοιηϊιιί ροδ^ίΐιϋυ οβΙ, ϋουπι νίϋοΓβ

ιηοΓυίϊΙί : ρι-ορίεινα 01 ΙιαιιΟ :ιρρι•11.ιΐϊοικ•ιη Ιϊίί ίιη-

ροηο, ιιι οπιηίϋιΐδ ρο8ΐεπ$ ιιι.ιηίίι•5ΐυηι 8ΪΙ, ηυαιη νϊ«

βΐοηοηι ,ι$*οφιιιΐη* ΓυοΓΪ8. Ει 8ΐιΙ>]ίι•ίι : Οηοηϊαηι ρτα;-

ναΐιιηΐί οοηΐτα Οαοη, ιΙ οοηίΓη Ιιοηιίηα ροΙαι$ βιϊ$ :

ιιίΙΓιΙ .ιιιιρίίυ-ί Γιηιβ ', ιιοΐ|υο ιΙ;ιιιιηιιιιι αϋςιιοϋ οχ$ρο-

0108, ηιιοϋ »1) αϋηιιο Γογ38. Ναιη φιί ΐηιιίοπι νίΓΐιιίοιιι

αοοορϊδίϊ, ιιι ιιιιη Ι)οο Ιικίβη ναΙυιτί$, ηηιΐΐο ιιιαχίδ

Ικιιιιίικ'8 8υρθΓ;ι1ιΊ$, 01 ίηνίοΐυδ οιιιιιϊΐιυ» οιίβ.

λ ΙΙΪ8 αικϋιί^ίι^ΐιΐί υΙκ>ΐιιρβ8(Όΐΐ5 ηι.ιςπίίικίίιιοιη

ο]υβ ΐ|ΐιί 5001101 οοΙΙοψιοΙκιΐιΐΓ, (Ιίοίι οί : 29. ΑηηηηΙϊα

Ηΐίηϊ ιιοηΐιΊΐ Ιιιιιιη. Ει ιϊι.ιιΐ : 6Ήι• φκετη ηοιιιηι ηιαιηι 'ί

Ει ύαιαίίχίΐ εαηι. ΙιιΙτα Ιυοβ ΙίιιιίΙοί, ϊιιηυίΙ, ιικιιιο, π

ι.ο Ιπιιι^ΓΟιΙΊ.τιίϋ ιιιΐΊΐΜίπιιιι Ιικιιιι. νίδ ιηο;ιιιι 1)0110-

ιΐίι ιίιιιιοιιι ο!ιΐίηοΓο? Κοοο ο,ιιιι Ιιΐιϊ (Ιο. 1)ίοίΙ οηίιη, ΕΙ

ΙτιΊΐιΊΐίχίι αιηι. 30. Ει ι•ο<ν/ι•/ί, ίικρηΐ , ίικοο ηοηιεη

1•ιΊ ΗΙίιΐί, ϋρίεϊεηι β. ί. ΥϊιΙΊ «ι/μι Λιίιηι [αάε ιιιΐ [ι.-

ήαη,.εΙ αιΐνα (αιΊα αϊ αη'ιιηα ηιβα. Υίιΐοδ (]ΐΐ3ΐι1υηι οί

Ιίιΐιι. ι.ι- α νίδίοιιο δίΐ ίπϋίΐιιιη ? ϋ«ίι•ιΐ [αεία ειί αηϊηια

1 Οΐιίηηυο Μδδ^, ηεηϋηαη αιηρ/ϊικ ίί/ηί.

{α) Ιιίι- δβτίοδ 8β ίιιΐΓίοίΐ9ΐιι οχΙιίΐιοΓο Ιηοίρϊι : η:ιιη &ϊ

ι: Ι !>« Ι|:ιΙμ•;ι| , III ία Ι 1 1|||> ιΊ ί» 1|3Ι1Ι150ΓίρΙΪ8 >)1Ι1Ι1ΐΙιΙ1.Ν Ιι•μ1-

ιιιγ, ι.ίγοΙ) ίρδβ ϊη ΙιιιΙι νίοΐικ ΓιιοηΙ, ί|«ο (ΙίχοπΙ : ηίηιιΙΙβ

ηιε, ακεηάιΐ αιίιη ηιιιυηι. Η Ιιιιιιοη ιιιιη ιικχίο Ηβοηίοι»

Ιοχίιΐδ, οιηηωςυο ΐαίοι-ρΓί-ΐοϋ Ιιιοο νοΓΟα ιϋι'ΐιηΐ οδδβ ιήικ

ι;ΐ.ι ΙαυιαΙ.ιιΐπΓ ουιη <:ο; μ,ίΙ η«β Γ.1ιΐ'}'80ϋ0ιηιυδ ϊιι τα ιΐκίΐ,

ατηΐίεηι ίιρίιιτ )ιαΐιχ ηκιαιιίΐιιάϋιαη νϊηηΐίι αιι$ φα -νΐή

Ιιεεο (Ιίχτηιΐ. ουβηκιΐιτβιή νΜοΐυΓ βοηοδ »1ίςυ»αΐυιιι νίϋ.ι13

ο«ο. ποί ηι, Ιβχίαπι, ηιιϋο ΜΐΟΊ'ΐΐ,'ϊηΐο αοιίϊοο, ωυΐΑτο

ιιιιΐι 3ΐϋί ίϋπιϋί.

τηεα, <\\ιχ οηΐ ρΓοροιηυιΙιιιη ηιοΠιιη ρΓαί ιϊιιιογο.

Οιιη,.ίιιΐιι νίιΙοΓΟ ηιίΐιί ιΙ:ιΙιιιιι ,•Μ Ροιιι,ι |:10ί0 ;Η| |;ι.

οϊοιιι, 8αΙνα {ααα ειΐ αη'ιιηα ιηεα. 31. Οτΐηι ($ι αιιίαη

ει $οΙ, ηααίιάο ρηείεηΐι νϊ$ϊο Οβί. Υίάίδΐί (|υοιιιο<Ιο ϊη-

ίΐι-ηιΐΐκΐΐ Ιιιπηαηα: Οοηιϊιιυδ δοββ οΐίοπιροΜίΐδ, οιηΐιϊα

Λξίι οι Ιιηοίαΐ, ιιι βιιαιιι ϋβιιί(5ηίΐ3ΐοιη ι!οο19γοι? Ει ιιβ

.κΙιιιίΓΟίίδ, ιΐίΐοβίο, α,ϋυίΐ Ιαηία δίΐ ΐικίιιΐ^οιιΐία: ϊΙΙίυδ

ηι.Ί£ΐιίΐιη1ο : 8οϋ οο;;ίΐα ςιιοιιιυϋο οι ραΐΓίοΓοΙι», ιυιιι

ηριΐίΐ ηιιοιοιιηι ϋΟΐΙοΓοί, ϊιι Ιιοιιιίιιΐδ ίι^ιιτα οιιηι »η£βΙΪ8

ηιιδροβ ΓϋΟΓίΐ, ρΓ:ι:&ί^ηαιιδ ιιοΐιίδ ]αιη ιιιιιΐΐο ,ιιιΐο.ι οί

30 ϊιΐίΐίΟ δΟ ΙΐΙΙΟΐαΐΐαίΙΙ ΙΙ910Γ9Ι0 51Κ00|ιΙυΐ'.ΊΜΙ 08*0, III

βίο οιιιιιοιη 1)11111303111 οαίιίΜιο 3 ϋίαίιοΐί ιγηοιιίϋο Ιί-

οιτ3γοΙ, οι .1(1 33ΐυΐοηι ΓοίυεοΓοί.

Υετϊΐα* ϊηαιηιαίϊοηΐι άεείαταΐητ ; ΰεικβαοηιιη Ο,ί

ηιοηιιηκηία ϊη 8<τϊρΙητα.— Υοπιιιι Ιιιηο <|ιιηΙοιιι, ηικι-

0Ϊ301 ΪΙΙΪΙΪ3 01 ρΠΐ;θίρΪ3 ΟΜΙιΙ, ίη Γΐ^ΜΓϋ Μηϊθϋϊί|Ι1β ϋ-

Ιοππιι ;ΐ|'ρ;ΐΓο1);ιΙ, δΙΟΟΐ ίρδΟ ρΟΓ .ιϋιιιιι ρΓΟρΙιοΙαΟΙ (Ι ι

οί Ι : Ερο νίίίοηεί ηιιιΐΐίρΐϊεηνϊ, ει ίη ηαη'ώια ρτυρίιαιι-

τηιιι ααϊιηίΐαίιιι $αιη (Οιεβ ϋ. 10) : ηυβηϋο .ιυίοιιι

ϋίχοΛίιΐδ 051 Ι'οηιίοιίδ Ιιοιιαο.ιιη ίυπο.ιιη 5α$οϊρθΓο, α

ΓΓίθΐίΐί:ΐδ ΙΙ081Γ3Ι, ΓΟΟΪρΟΓΟ, 000 ϊη ΙΪ^ΙΙΓ.1 ΟΟηΐΙβ 3ρρ3.

ιβιιΐοοι ιαιιΐιιιη οι.ηιοιιι, βοιΐ νοπιπι ίιιϋυίΐ. Ει οορπι-

ρίοι- νοίυίΐ ροΓ 01111113 ιιοδΙΓί ΐηηδίΓο, βν ηιοΙίοΓβ

0350Ϊ, ϊοΓ3θδ Ποπ, ρ.ιοηίοιιΐίδ ίηνοΙνί, οι Ιβοΐο ρβδοί,

3ΐί3(|ΙΙ0 ΟΜΙΙΐί.Ι Γι,'ΠΟ, ιιι (1ί8ροιΐ83ΐίοηίδ νοιϊΐ,ΐδ ΟΓΟ-

ϋίΙΐϊΙίΟΓ Οδδβΐ, 01 Ιΐα'ΓΟίίοΟΓΙΙΠΙ 0Γ3 οΙιΙΠΓ.ΙΠΊιΙι.Γ.

Ι'ΓΟρΙβΓοα 01 (ΙιιιίιιιΙ ϊιι Ι13ΥΪ , οί Ίΐΐ'Γ ΓιοίΙ , βΐ

Γ.ι[ι!;:ιΙογ, οι οιιιιιιι Ιιιιιτιαιια δυδίίιιοί, ιιι ροΓ γο»

ίρ533 00ΓΐΪ8(]ι1β :ιΓ£ϋΟ10Ιιΐίδ ρθΓ503(Ιθ31 οιιιιιίΙιιΐ5.

ΓκρΙΟΓ Ικιο οιίαπι ΐιίΙιοΐι»Ιί 3(1=1:»!, οι (τιιο(ί.ί:υΓ,

ιιι ΊΊιΊΐιφιο διίϋΐϊοοΐ ϊ^ιιιιιιιίιΓκ)5Ϊ».'<Ίιιι.ιιη, (Ι ίο 50ριιΙ-

ΟΓΟ ρΟΙιίΐΙΙΓ, (II 803 ΪΟ03ΓΙ13ΐίθ ρΟΓ 0ΟΊΙΙΪ3 Γ)3ΐ ΙΙΙ.ΊΙΜ -

Γ6813. Ν.ΙΙΙΙ 5Ϊ 000 νΟΓΟ 03Π10ΠΙ ΟΟδίΜΙΟ »8ΜΙ0Ι)ι>ΪΙ :

ικ•(|ΐιο οπιοίΠχιι» 051, οοςαο ιιιοιΊΐιιΐδ, οοφίο ΝοριιΙΐικ,

00(|ΙΙΟ ΓΟδυΓΓΟΧΪΙ. (^ ιοϋ δί ηοη ΓΟδΟΓΓΟΧΪΙ, οοιοίδ (Ιο

ίιΐ03πΐ3ΐίοιιο δοηοο 5ΐιυνβΓ508 031. ΥϊοΌδ ίο αιΐ3οΐ.ιιο

3ΐΐ8ΐο'(1ίΐ3ΐοιιι ίικίοΊιιιΙ ηιιί άίνϊιιχ δοηρΙυΓΧ οαι.οηοιιι

δοςοί ιιοΐοοΐ , 80(1 διιίδ Οθςί(3ΐίθθίΙ)Ι18 ροι-οιϊιΐιιοί

000113 ? Υ ΟΠΙΟ) 51001 Ιιίο ρθΓ>ρϊου.Ί 051 νοι•ίΙ:ικ, ίι.ι

3ρυϋ ]υ$Ιοιιι ίΙΙιιιο (ΊξυτΛ (|υα:ίΙαιο ογ.ιΙ, ρβΓ ι|ιι:ιμι

]051Ι15 ίΐΐυΐΐίδ 3Γ£ΟΟ10ΟΙΪ5 ΟΟΓΙΪΟΓ ΓΐΟΓΟί, Ιρΐ:ΐ1ι13|0 5111

Γΐιι-30) Οοιίί Ιι.ιΙιοπΊ, οι ίηνϊοΐυιο 80 Γιιΐυιιιηι 08>ϋ

οοΊΐιίυοδ (|ΐιί δΐΐιί ΌιδίιΙίηκοΐοΓ. Ποίιιϋο, 01 ρθ5ΐ0ΓΙΐ3ΐί

0013 ΓιΟΓβΙ ο]ιΐ5 νϊδίο, €ΐιΐιιιΙίαηίΐ, ίιιιριίΙ, [εηιονε (ΐιο.

32. Ρτορίετ Ιιοε ηοη εοηιβάιιηΐ ///// ΙιταεΙ ιιεηαιη ι/ηΐ

ι ιιΐιΐιτιιί.', οιιι αϊ αιρετ Ιαΐΐίαιίίηεηι [εηιοηι, η.μ/ηι' ίη

Ιιιιηο ιΐίαιι : φι'ια αΙΙίι/ϊΐ ιιεηιιιιι ιαρετ ΙιιΐίΐιιιΙίηαη {φ-

ιιιΐ)ή$ }ανοο, ει αιιαταιίΐ. «Ίιιιιιιίαιιι οιιίιιι ]ιι&1ιΐ5 ίηιρ'ο-

Ιίδ ν ϊ Ια: δαχ 3ηοϊ>, οοιίςΐ'3ΐιιΐΌ5 οιαΐ οχ Ιιαο νΐΐα- :

οροηε1)3ΐ ηικοιιι ρπ>νί(ΙοιιΐΪ3ΐιι ΙΙοί ίο ίΙΙυιο, οι Ια 1 1 —

(.ιοί Ποί :ιΐΐοιηρθΓ3ΐίοιιοηι οοοιί Ιιοιιιίιιοιο ροηβιί αΌ-

(Ί.ιι•;ιι-ί : Ιάεο, ίοο,υίΐ, ηοη οοηιεάιιηΐ βΙΆ ΙηαεΙ ηετ-

νιιιιι ΙαΙϊΙιιάίιιΊί [αηιοτη, ηιιί αιιαταιίΐ. 5οίοιΐ5 οοηιο»

3(Ιηιοι1ιιοι όιςηίιιιι ηιοιιίοιο, οι ο,ιηοι Γ.ιοίΙο οϋϋνί-

βαιιιΙιΐΓ ϋοί ΙιοηοΙίοί.ι, ροΓροΙυο ,ΐΓΐίΙιοδ (|υί1)05(ΐ30ΐ (Γ-

ΓΐοίΙ 01 ΙΙΚΙΙΙ0ΙΙΙ00Ι3 ΙΐΙΐΙίΟΙιΙ 0011110 Ι|11.0 3 80 ΙϋΟΝι

δυοΐ, ριιιτίιΐιΐιριο οι ίΙΙ.ι ηιοοϊιοοοία ροΓ 1ιιι]υ•>ηκιιΙ<

ο1ι>θΓν.Ίΐίοιιο5 οιΐϊΙοιΙίϋΐιΙιΐΓ ; ίο" ηοοϋ ροΓ ί>οι ίρΐιιι-ιιο

ιοίΑίο ίοτοηίοδ. Η»ο εηίκι ηΐ3\ίπΐ3 ο.ιυ53 051 μίαιίοπ
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γιηπ ώκοτηϋοιιαιη, ςιιικί νεϋι ρβι-ρείηο Γυίοταβ %ο•

ιιεηΐίοηβδ ιηοιΙϊΙ^ΐΓί οεηοΠοί» ϋοί, βΐ ηοη ο5Ιίνϊοιιβ

ϋΐιΐ(|ΐιαιιι οΙΛίΐοΓαηΐεβ α<1 δυοβ βιτοη» ΓοευιτεΓε : ςυί

ιηβε &ιϊι ϋιΐ(1χ•ιιπιηι ιιιαχίιοο §οηα ροοιιΐκιπδ. Ν;ιιη ςυί

όβ οεηούοϋδ 5ϋ•|>β 5υιηηΐ3Π) ρι\ι: 50 ΙυΙοηιηΙ πι^ΓΟίαιη

νοΙϋΐιΐ;ιΐβιιι , ιηυΐΐο ηι^ίδ, ιιϊδί Ιιοο Ιυϊ>>οΐ ίαοΐιιιη,

οιιιηίϋ ςηχ 3 1)οο ίιι ίρ»θ5 Γαοΐη ευιιΐ, ε ηιοηΐο δη»

3ΐ>]οεΪ55ειιΙ. Οοίοπιιιι \ίύο.>ιηιΐ5 ιιιιιιε ψιοιιιοϋο Ιϊ.ι-

Ιγϊ ί>οο .Ιίιουυυδ οοοιιπτιίΙ. ΡοδΙυηοηι οιιίιη οχ ϋ» φΐ.ε

ίηοΐβ δυηΐ, ίιΐοηεαηι ίεεερίΐ οοηδοΙϋΓιοιιεηι οι ρΓΟηιίχ-

μοιιοιιι ηϋΐχΐ ΓυΝίβ Γηΐιιιιΐδ εββεΐ, «Ι ροΐεηδ ειίαιη

ΓοηίΓα Ιιοηιίηοδ, 1. ΕΙεναΐϊί οαιίη νΐάΐι, εί εεεε Ειαά

{ταΐετ ί/κ», ει αχιαάηηρεηΐϊ νϊή αιηχ εο. Ει άϊνίιΐΐ ία-

ίο6 ρκιτοί αά ΙΑαιη εί ΆαεΙιεί, Η άαα$ αηάΙΙαι. 2. Ει

ροηιίΐ ά*β$ αηάΐίαι βί ριιετο» εαηιηι «ι ρήηείρίο, εί

Ι.'ιαηι ει ριιετο» ηη$ ροτίεα , ει ΗαεΙιεΙ αε ΙοκρΙι ρο-

ίΐηιηοί. 5. 1ρ$ε αιιίεηι ρταχεαίΐ αηίε εο* ει αάοτανΗ

ινρετ Ιετταηι ιερίϊει, ίίοιιιχ αρρτορ'ιηφιαχήΐ αά [ταΐτεηι

ιαιιιη (€αρ. 28). Υίιΐο φίοπκχίο (Ιίνίδίοηβ Γαε(3, ϊρβε

ρηε οιιιηίΐιιΐδ οεειπτίΐ. Ει αάοταν'ιΐ ιιιρετ Ιετταη}, ϊιι-

ςυίΐ, $ερΐίε», άοηεε αρρτορ'ιηαιιανϊΐ αά (ταΐτεηι «ιικηι :

ριτ Ββ-αΐδ, βί ρε γ 3(1οΓ3ΐίοηεπι Γι βΙγοιπ ίη βυί ϋεηε-

νοΙειΗίηιιι ρι•υνοο3ΐΐ5 : ίιΐ ποοά ε( Γ;ιοΐιιιη 051. 4. Λ'ληι

Εαιιι αεεαττεηι, ίη<|υίΙ, αιηρίεχαίια ε&Ι εχιηι, ει οκηία-

(κι αϊ, ρτοείάίΐηαε ίη εοΙΙαηι ε]χη : ει βιΰαηΐ ιιίεταηε.

4. Υ'ίιΐε (ΙίϋρειίϋαΓιυηειιι 1)εί : ςαικΙ οιιίιη Ιιεπ ιΐί-

εε1>;ιπι, ίιΐ εΐίαηιηηιη ϋίο.πη. (ΙικιηοΌ νυΙΙ οηιιιίυιη Οο•

ηιίηπδ δΐιαιη εΐ'8» ηοδ ιΙεοΙαπίΓε ρΓονίοΌηΙίίηι, εοβ

εΐίαηι (μιϊ αίΓυεί ίιι ηοβ αιιίιηο δΐιιιΐ, ονί1)υ$ ηιαηδοο-

ΙΪΟΓ05 ίιιείι. Οοηδίϋοι-α ίζίΐιιι• φΐαηΐϋΐ» ηιιιίαΐϊοηι ία

ϋεεΐ3Γ3ΐ Ε$3ϋ. Ααηηϊι ειιϊηι, ΐπςυίΐ, ίη οεεαηαηι

«/κι, εΐ ατηρίεχαίια εηιη Οίεηίαίια ε»ί ; ει βινεηιηΐ

αιιώο. \Ίχ Ιαιιιΐ.'ΐη }ιΐ81υ$ ΓΟβρίηνίΙ εΐ ΙϊιηοΓειη εχου$-

ϊίΐ, 3ΐιϊιιιθ!>ίϋΓ (:ιεΐυ$. 5. ΕΙεναΐϊι ααίειη οαιϋ$, ίιιςιιίΙ,

ί'.$ιιύ ιίιΙΊΐ ;ιιιι/ιΊτ('5 εΐ ρηετοι, ει άϊχϊΐ, (}ιιϊά Ιιαχ Ι'ώϊ

«ιιικ.' ΥίιΙεηϋ οιιίιη Γιηΐιίϋ Γαευ1ΐ3ΐε$, ίη 3ϋηιΪΓ3ΐϊυηειη

:ι«1ι1ϋθΐιΐ5 081, ίιίεο ει γο^:»γο νοίυϊΐ. ΟιΓκΙ ί^ϊΐιΐΓ ]υβΐη8 ?

ΕίΙΊί, ίικμιίΐ, 5μιι(, φιίΰιΐί ηιϊ»ετΐεοτάίΙετ άοηανϊΐ ϋαι$

ίανιιιη ίι/Μΐ». ΥΊιΙο ηυβηίααι ηιαη5ΐιοΐϋ(Ιίιιί8 γοΙιιιγ : ει

«,ιιοηκκίο ρ«Γ νι ι Ιιοιυιιι ιιιοιίοίΐαηι ΙιυιηίΙίΙ:ιΙοιη ί11ίιι$

ίηιΓι^ηαΐίοπειιι Γπρί ει ηιίιί^ανίΐ. 6. Ει αρρτορ'ιηαηα-

νεηιηΐ, ϊηηιιϊι, αηεΗΙαι ει βΐϋ. 7. Ει αάοτανετηηΐ ί.νι ει

ΚαεΙιεΙ. Ει άϊχϊΐ : 8. (]νίά Ιιωε ιίΰί $ιιηί, οιιιηϊα εα-

ίίΓα ϊΙΙα φαυ ιιιι'Λί οΰν'ιαηι νειιεηιιιΐ ? 111ε αιιίεηι άϊχΐΐ :

VI ϊηνεηίαΐ εετνια Ιιιια αταιίαηι εοταηι Ιε.

ΗηιηΗϊΐαίε νΐηαΐ βαΐτεηι ^α^ΰΰ. — ϋοηςίαΥη, ο1)8ε-

ειο, ςηοηιοϋο ΙιιιιηΊΙίΜΐε ίπβοηΐί Γι-αίΓοιη άενίεεηΐ :

ει ςυειη ρυθΙ)3ΐ ;ιΓΙίοί εΓξ» &ε ηοβΙίΙίΐεΓ ει :ιΙγοο'ιιογ,

Ϊ13 ίηνεηοΓΪΐ ιηαηβυοίιιιη υΐ νοΙιιοΓίΐ ίη ιηϊηί»ΐεήιιιη

ε}α( οιιιιιο οΓΟεϊυηι βιιιιπι ϋεεΙαηΓε. 9. ϋϊχίι εηίιιι,

ϊιιςιιίΐ, ίκιιί ηιί/ιί ηχνίΐα, [ταΐετ, ζίηΐ ιίΰί Ιιια. Υιιιιιη

ηεςιιε Ιιοο ροπιιί=ίΙ ίαοοίι , βε(1 ιιιοηίίπιιΐδ ςυ3ηιΐ Γ;ι-

είαΐ ε]υ8 ηιιιίοίΐίαιη, ίιΐ]ΐιίΙ. 10. Βϋηνεηί αΓαΐϊαιη εοταιη

Ιε, αεεϊρεάοηα άε ηχαη'ώα» ηιεϊί. Χαηι ρτορίετ Ιιοο νΐάε-

1>αιη (αεΐετη Ιηαιη , ηαηιί αΙ\αιιϊ% ν'ιάεαΐ νιιΐΐαηι Ώεχ. Αε-

είρε , ίιιηυίΐ , ϋθιι3 ιρι«: 3 ιιιο ΙίϋΊ οΙΓιτυΐιΐυΓ. ϋιιιιι

ΐΗΐιΙη οιιίιη ]ιιοιιικΙίΐιιΐο νΐιΐϊ Γαεϊβιη Ιηβηι, ευπι ςιοιιία

ηιιϊδ νί(1ειίΐ Οβϊ Γαοίοιη. ΙΙοε ηι.ι^ιιί οΐιβεηηϋ βΐ.αί;»

ιΐίι '.ιιιιι β&1 3 ^υδιο> υΐ ευπι (ΙβηιυΙεοΓοΙ, οΐ 3(1 Γγβιογ-

ιαηι Ιιεηενοίεηΐϊαιη ϋιιεεΓεί. Ει Ιιεηει>1>ε\ΐιιιη ηιϊήί (α•

ίί'ιδ, Ιιοο εδί, ξΓ3(υιιι ιιιίΐιί Γηοίε$.11. Αεάρεϊαχίιιτ ίεησ-

ά'ιεΐιοηε» ηηαι αΐΐιιΐί ΙίΙ>ί , ηιι'ια ηιΗοΐια αϊ πιιί Οαιι ,

ει ηιηΐ ηιί/ιί οηιηία. Νε ιΐεΐι-οείεβ, ίιιηυίι, βοείρετε. II ιο

οιιίιη οιηιιίΒ 3 1)εο ιηίΐιί <1οιι:ιΐ3 βιιηΐ, ει Ιιίο ιιιϋιί Ιιο-'

πιιιι οιηηϊιιιη 8υρρο«1ί(3ΐθΓ Γϋοΐιΐδ ε81. Ρογ ί[ΐι;ε ρ1:ιείϋε

ει ίΙΙιιιιι αΌευίΙ, (]ϋ3ηΐ3 ογ^ιι $ε ίιιεΓΪι 1>εί ρΓονίιΙειιΐί.Ί,

εΐ εΙΓείΐ υΐ ιηηςιΐΐΐιι 8Ϊ5ί Γονυιοιιΐιβπι οχΙιϊΙιοηΊ. Ει

εοιψΐ ειιηι, ει αεεερΊί. Υίάε ιιυηο ηιυίαιίοιιοιιι. Ειάιχιΐ

Ε&αϊι, Ρτο[«εΐϊ εαιηηι ίη τεείαιη : Ηοε εβί , ηυηε βίηιιιΐ

ίΐοΓ Γ30Ϊ3ΐηυ8. ΙΙΙεαιιίειη 03υ83ΐυ5 1ιοιιθ5ΐιιιιι ρπείεχ-

Ιιιιη : 1)οιηίιΐΗ$ιη,ιΐ5, ίηηυίΐ, κιΐ ααοά /ί/ίί »ι<•ί Ιειιεηο-

τα, ει ονα, εί ύονει [αία: ίίιιΐ : *ί ίαΐΐατ ίεφα εα εοααιη

ηηο άϊε , χηοήεηίχιτ. Νοπ ρο85υιη , ίηιριϊΐ, βεεείεπιΐίιιβ

1'31'ογο ίΐεΐ', &οϋθ()(5ΐ)Γ Ιειιΐε ει ροιίείεηΐίηι ρΓυ§ΓειΙί, Ιαιι»

ρπιρίετ ριιείΌ» ιριηηι ρΓορίεΓ ρεουάε», υι ιιοη ΙαΙκίΓε

ρΙιΐΓίηιο ρεΓε3ΐιΐ. Υ:3ΐΙε ίςίΙυΓ, ίιιηυίΐ, Ιιι :ες03<ι1ειη ρητ-

οοηϊ Ι.ιΙΐυΐ'ί ρυοΓυηιιη εί ροοικίυπι , ευηνεηίβηι ιε ίιι

δβΪΓ. ()ιιίΙ)υ8 βικίίΐίδ ΓγλΙογ :15. 5ί ν'ι$, ίηφίίΐ, τείϊηαηαηι

αύαιιοί ηιεοηιηι αρηά Ιε. ΐαόο\)Α Ιιοο ίη 8'ιςηιιηι ιηο^ηί

Ικιιιογϊβ ει οΓβείί. 111ο «υίειιι ιιίΐιϋ 131ε 3εοερίΙ. διιΓϋείι

οιιίιη ιηίΐιί, ίιιιριίΐ, ςυοϋ νοιο ίιινοιιί ^ιαΐί.ιιιι οοι.ιιιι Ιε.

ΙΙοε ιιιιυιη ιιιίΐιί ευΓΧ οπιΐ, υι αιιιίοαιη 16 ίηνειιΪΓοηι.

ϋιιοιιί:ιιη ι^ϊιιιγ Ιιοο 388εηυυΐυ8 δυιη, ηοιι αΙίοιίιΐΒ ευ-

]ΐΐ5|ΐί;ιιιι ίικίίςεο. 17. Ει ρτο\εεΙ\κ, ίηιμιίΐ, ΙαειΛ (εεϊι

«'ίιί ίμ$ί εί μιιηοιιίί «κίι Ιαΰεηιααιία : ρτορίετεα νοεαιίί

Ιοεαηι ίίΐιιιη ΤαύετηαενΙα.

5. Μοταϋ» ερϊίορα» ; ϊιώιήεα ιι°6ί εοηεϊϋατε ηιααηα

\ΊτΐΗ$; ιηαιηιιείιιάο ηπαηίαιη νηη Ιιαίεαί. — ΙΙ.οο ;ιιι-

(Ιί'Ίΐΐο* ίιιιίίοιηιΐΓ ]ιΐ8(ιιιη ίΐΐυιη, εί βαηηίειη εχΐιϊΐιο.ι•

ηιιΐ3 ΙιυηιίΙίΐ3ΐοηι βιιϊηιί : βί δι ςιιί βυηΐ ςιιί ηιβίε οι^α

ιιο5 ιιΠίοίαιιΐϋΓ , ιιοη ιηβςίδ οοιυιιι ηεεεικί.ιιηιιδ ίτηιιι ,

8οι1 ιιΐ3ςιΐ3 ηΐ3η5ΐιεΐυ<ϋηε 61 1ιυιιιί1ίΐ3ΐε Ιαηι νειϋιιηιιιι

(|ΐι.ιηι ορεηιηι Γερηηΐ3ΐηυ5 οοπιιη ίηίιηίείιίαδ, ει ίηϋι-

£113138 οοπιιη ουΓοιιιιΐδ 3ΐιίιη38. Υίϋο ειιίιιι ι-αρίειιΐίιιη

Ιπι]ιΐ8 )ΐΐ8ΐί ι φιοηιοάο ιη3§η3 νει-οοΓυιη οίΐίοηοί.ι ίι ι

Ε$3α οΌηιιιΙδίι, υΐ ει αά ευηι εοΐεηϋιιηι Γοδίίκητοί, ει

Ι';ιοογο νοίΐοΐ οιιιιιία φΐχ 3(1 ε^8 ρεπίηβ1ΐ3ΐιΐ ΙιοηοΓειιι.

ΙΙοε νοΓο 5111111113ο νΪΓΐυΙίδ 651 , ιιι ηοη δοΐιιηι εο5 (]>ιί

Ιιοιιο ίη ηοβ ιιΓΓιείυηΐυΓ , ιτιβ^ηο δΐυιΐίο ϋϋί^.ιιιιιι> , οι

οΐ8 οιιιιιίΐιιΐδ ιιιοϋίδ 5οΓνί;ιηηΐ5 : 8εά υΐ οιίαιιι 605 ςιιί

ηο1)ί5 ίιιΓββίί 6556 νοίυηΐ, 355ίϋυίΐ3ΐ6 οΙΊίοίοπιιιι ηοΐη*

οοηοίΐίοιηιΐδ 3ΐηίεο5. ΝίΙιίΙ ειιϊηι ηιαιιβιιείιηΐίιιβ νϊο-

ΙοιιΙΪιιβ. Ναιη δϊοιιΐ τοςυηι νείιειηειιίεΐ' ίηοοηκικη αςιπ

ίιι]εεΐ3 ΐΌ8ΐίιΐ£ΐιίΐ, ίΐ;ι ει πηίιηυιη οαιηίιιο ηια^ίδοΐιτ-

(Ιεβεεηΐεηι , νοιυιιιη ευπι ηΐ3ΐΐ5ηεΐυ(1ίηε ριο1;ιΙιιιη οχ-

δΐίιι^υίι : εί (ΙιιρΙοχ ίικίε ηοΐιί» Ιιιοηιιη βοεινβοίι, Ιιιιη

•ΐιιιχΐ 1105 ιικιιίδυοίηϋίιιεπι οχΐιίΐιβιιιυδ , Ιιιιιι φιοϋ Γι:ι-

ΐιίδ ίηιΙίςη.Ίΐίοηεηι δοϋοιηυ», ει πιεηίειη ο]ιΐί 3 ΙυιΊκι-

Ιίοιιε Ιίΐιοπιηηίδ. ί}ιιίι\ οιιίιη, ύίε ηιίΙιί? Λιιιιοη Γοριο-

Ιιοικίίδ ΓηΙΐ'εηι ΐυιιιιι εί 3εειΐδ35 ο;ιΐδ ίικίίςηαΐίοηειη,

ςυοά ΙιηδίίΙίΐοΓ δίΐ βΙΓοοίιΐδ οι-^η 1ε? ("ιιγ ίςί ΐυτ ιιοη (1ί-

νεΓ83 νίη δΐυιΐοβ ϊιιοοϋοΓο, 8πΙ ίρβε πΐ3ςί5 ΪΓ35εί \ ί> Τ

Νιιιιι ρυΐοκί ί^ηί ί^ιιίδ εχ5ΐίη§υί? Περιι^ιιαΙ Ιιοο ηαΐυ-

ι-ο!. δίε ικΜρκ; ΓυηΐΓ Γιιγογο ;ι1ίο άεηιυΙεεΓΪ ροΐεπί υιιι•

ιριπηι. Εΐοηίιιι ηυοά \%η\ ε$1 ;κρια , Ιιοο βδΐ ίιχ ηι.ιη-

5ηειιΐ(1ο ει ηκκίοΐ'.ιΐίο. Ι'ΓορΙοΓεα ει Οιπδΐιΐδ (ΙίοοΙιιιΐ

ι1ί5οίριιΙΪ5 : 5ί άιΊ'ιι/εηΐι'3 νοί άϋηβύί , ηι/αιη ηιεηεύεηι

Ιιιιίαΐϊ: ( ΜαίΐΙι. 5. 4ϋ)? Οοίιηΐε ιΠίΐ£Ϊ8 3(1 Ιιοο οοΙιογ



511 κι*1Ν Γ.ΛΡ. ΧΧΧΠ Γ.ΕΝΕ5. ΙΚΜΠΙ,. ΙΥΙΙΤ.

τδ βούλεσθαι αυτόν αδιαλείπτως τάς έξης γενεάς με-

λετάν τοΰ θεοΰ τάς ευεργεσίας, κα\ μή λήθην τούτων

ποιησαμένους ΙτΑ τήν οίκείαν πλάνην πάλιν άνατρέ-

χειν • μάλιστα γαρ τηΰτο Εθος τώ των Ιουδαίων γένει.

Οι γάρ καϊ παρ' αΰτάς τάς ευεργεσίας πολλάκις τήν

οίχείαν άγνωμοσύνην έπιδεικνύμενοι, πολλφ μάλλον

ει μή τοΰτο έγίνετο, πάντα άν τα παρά τοΰ θεοϋ εις

αϋτονς γεγενημένα έξέβαλοντής οίχείας διανοίας. Άλλ'

Γδωμεν λοιπόν , πώς τά της συντυχίας γίνεται Χψ

Ιακώβ πρδς τον άδελφόν. Επειδή γάρ άρχοΰσαν

Ιλαβε παράκλησιν έχ τών γβγενημίνων κα\ ίιπίσχε-

σιν έδΐςατο οτι ισχυρός 'σται. και μετά ανθρώπων

δυνατδς, ΆναβΛέψας, φησ\ν, είδε, καϊ Ιδού Ήσαΰ ο

άδεΛρος αύτοΰ, χαϊ τετρακόσιοι άνδρες μετ' αύτοΰ.

Καϊ διεϊΛεν Ίαχώβ τά παιδία έπϊ Αεϊαν χαϊ 'Ρα-

χ}).1 χαϊ τάς δύο παιδίαχας . ΚαΙ έΟετο τάς δύο παι-

δίσχας χαϊ τους νΙούς αυτών έν πρώτοις, χα) λείαν

χαϊ τά παιδία αυτής οπίσω, χαϊ 'ΡαχηΛ χαϊ τον

Ιωσήφ έν [567] έσγάτοις. Αύτύς δέ προή.ΙΟεν έμ

προσθεν αυτών , χαϊ προσεχύνησεν έπϊ τήν γήν

έπτάκις,έως ήγγικε ΓώόδεΛ^ψαύΓοΟ.'Όραπώςτήν

διαίρεσιν ποιησάμενος, αΰτδς πρδ πάντων τήν συντυ-

χίαν ποιείται. Καϊ προσεκύντ\σε, φησ\ν, έπϊ την γήν

έπτάχις, εως οχ) ήγγισε τω άδε.Ιφφ αύτοΰ • έφελ-

κόμενος καΐδιά τοΰ σχήματος κα\ διά τήςπροσκυνή-

σ:ως τον άδελφόν εις τήν περ\ αυτόν ευνοιαν ■ δ δή κα\

ΙΤέγονε. Προσδραμών γάρ, φησίν, 'Βσαΰ, χαϊ περι-

Λα6ώ> αυτόν έρίΛησε , χαϊ προσέπεσεν έπϊ τόν

τράχηΛον αύτοΰ ' χαϊ ΙκΛανσαν αμφότεροι.

δ'.Όραθεοΰ οίκονομίαν όπερ γάρ χθες έλεγον, τοΰτο

κΛ νϋν έρώ • 8τι όταν βούληται δ τών όλων Δεσπότης

τήν περ'ι ημάς κηδεμονίαν έπιδείξασθαι , κα\ τους

άνημέρως προς ημάς διακειμένους προβάτων ήμερω-

τέρους εργάζεται. Σκόπει τοίνυν, δσην μεταβολήν

έπιδείκνυται δ Ήσαΰ. Προσέδραμε γάρ , φησίν, είς

σννάντι\σιν αύτοΰ, χαϊ περιΛαδών έφίΛησε ■ χαϊ

έχΛανσαν αμφότεροι. Μόλις ποτέ δ δίκαιος άνέ-

πνευσε, κα\ τδν φόβον άπεσείσατο, κα\ της δειλίας

ελευθερωθείς, θαρσαλεώτερος γέγονεν. 'ΆναβΛέι^ας

δέ, φησ'ιν, Ήσαΰ εΐδε τάς γυναίκας χαϊ τά παιδία,

χαϊ είπε • Τι ταΰτά σοι έστιν ; Όρων γάρ τοΰ αδελ

φού τήν περιουσίαν, έξενίζετο και έθαύμαζε ■ διό καϊ

έρωτάν έβούλετο. Τ£ ουν δ δίκαιος ; Τά παιδία , φη

σ'ιν, οίς ήΛέησεν δ θεός τον παΐδά σον. "Ορα πόση

της επιεικείας ή ίσχΰς, κα\ δπως διάτήςτών βημά

των ταπεινοφροσύνης εκείνου τον θυμδν κατεπράϋνε.

Καϊ προσέγγισαν, φησίν, αϊ παιδίσχαι χαϊ τά τέ

κνα, χαϊ προσεχύντχσαν ι) Λεία καϊή 'ΡαχήΛ. Καϊ

είπε • Τι ταΰτά σοΙ έστι , πάσαι αϊ παρεμβοΛαϊ

αύται, αΐς άπήντηχα ; Ό δέ εΊπεν "Ινα εϋρχι ό

παΤς σου χάριν εναντίον σον.

θία μοι πώς τη υπερβολή της ταπεινοφροσύνης κατ-

εδουλώσατο τδν άδελφόν κα\ 3ν Ινόμιζεν άγρίως πρδς

αυτόν δ:ακεϊσθαι, οϋτως ευρεν ήμερον, ώς βούλεσθαι

προς θεραπείαν αύτοΰ πάντα τά παρ' έαυτοΰ έπιδεί

ξασθαι. Είπε γάρ, φησ\ν, έστι μοι ποΛΛά,άδε.Ιφέ,

έστω σοι τά σά. Άλλ' ουδέ οΰτως ήνέσχετο δ "Ιακώβ,

άλλα δεικνϋς δσην ποιείται σπουδήν τοΰ ευμενή αυτόν

ϊχειν, φησίν ΕΊ εΐ'ρηκα χάριν εναντίον σον, δέξαι

τά δώρα έκ τών χειρών μου. "Ενεκεν γάρ τούτου

ΐΤδσν τύ πρόσωπον σον, ώς άν τις ϊδοι πρόσωπον

θεοΰ. Δέξαι, φησί, τά παρ' έμοΰ σοι δώρα προσαγδ-

μενα. Μετά τοσαύτης γάρ περιχαρείας εΐδδν σου τό

■πρόσωπον , μεθ' δσης άν τΐ{ Βοι θεοΰ πρόσωπον.

Τοΰτο θεραπείας πολλής ϊνεκα 1^(5έθη παρά τοΰ δι

καίου, ώστε αυτόν χαταμαλάξαι, χα\ προς τήν άδελ-

Ρλτηοι.. («β ίΐν.

φικήν εΰνοιαν άγαγεϊν. Καϊ ευδοκήσεις με, άντ'ι τοΰ,

Τό άρέσκον μοι ποιήσεις, λάβε τοίννντάς εύΛογΙας,

άς ένι\νογΜά σοι, δτι ήΛέι\σέ με ο θεός , καϊ Ιστι

μοι πάντα. Μή παραίτηση, φησ\, λαβείν. Ταΰτα γάρ

πάντα παρά τοΰ θεοΰ μοι δεοώρηται , κα\ αυτός μοι

τούτων απάντων χορηγός γεγένηται. Διά τούτων

ήρεμα κάκεϊνον έδίδασκεν », όσης άξιοΰτιι της παρά

τοΰ θεοΰ προνοίας, χα\ παρεσκεύαζε πολλήν τήν περ\

αυτόν αιδώ επιδείκνυσθαι. Καϊ παρεβιάσατο αντύν,

χαϊ έ.Χαβεν. "Ορα λοιπόν τήν μεταβολήν. Καϊ εΊπεν

ΊΙσαν• Άπάραντες πορευσώμεΟα έπ' ενθεΐαν,&νζΧ

τοΰ. Λοιπόν κοινή ποιησώμεθα τήν [368] όδοιπορίαν.

Ό δέ αιτεί, πρόφασιν εΰλογον εύρηκώς• Ό κύριος

μου , φησ\ , γινώσχει , δτι τά παιδία άπαΛώτερα,

χα) τά πρόβατα χαϊ αϊ βόες Λοχεύονται • έάν ουν

καταδιώξω αυτά ήμέραν μίαν , άποΟανοννται. Ού

δύναμαι, φησ'ι, συντομιότερον ποιήσασθαι τήν άποδη-

μίαν, άλλ' ήρεμα χαϊ κατά μικρόν αναγκάζομαι όδοι-

πορείν διά τε τά παιδία κα\ τά ποίμνια , ώστε μή

διαφθαρήναι τώ πλείστω καμάτω. Πορεύου ουν, φη-

σ\ν , αυτός , έγώ δέ κατά μέρος ύποτεμνόμενος τών

παιδιών τόν κάματον κα\ τών ποιμνίων, ούτω κατα-

λήψομα! σε είς τήν Σηείρ. Ταΰτα άκουσας δ αδελφός,

ΕΙ βούΛει , φησ\ , κατοΛείπω τινάς τών σϋν έμοί

μετά σοΰ , πολ)ής τιμής κα\ θεραπείας κα\ τοΰτο

δείγμα ποιούμενος. Ό δέ ουδέ τοΰτο καταδέχεται ■

ΆρκεΤ μοι, φησίν, δτι δΛως ενρον χάριν εναντίον

σον. Τοΰτό μοι ή"ν περισπούδαστον , τό ευμενή σε

εύρείν. ΈπεΊ ουν τούτου έπέτυχον , ούδενός έτερου

δέομαι. Καϊ άπάρας , φησ\ν, Ιακώβ έπο/ησεν έαυτφ

σχηνάς χαϊ τοις κτήνεσιν αύτοΰ • διά τοΰτο έκά-

Λεσε τδν τόπον, Σκηναί.

ε'.Ταΰτα δέ άκούοντες μιμιόμεθα τόν δίκαιον τούτον,

κα\ τοσαύτην έπιδεικνυώμεθα ταπεινοί ροσύνην ■ κα\

έπειδάν ώσί τίνες προς ημάς άηδώς διακείμενοι , μή

επί πλέον έξάπτωμεν τόν θυμδν, άλλα τή πολλή επι

είκεια καϊ τή ταπεινοφροσύνη , τή διά ρεμάτων, τή

διά πραγμάτων καταστέλλωμεν αυτών τήν έχθραν,

καϊ ϊατρεύωμεν αυτών τήν ψυχήν κεκακωμένην.Όρα

γάρ τήν σοφίαν τούτου τοΰ δικαίου , δπως τή πολλή

εϋτονία τών βημάτων ούτω τδν Ήσαΰ κατεμάλαξεν,

ώς και πρδς θεραπείαν αύτοΰ έπείγεσΟαι , κα\ πάντα

πρδς τήν τούτου τιμήν βούλεσθαι ποιεϊν. Τοΰτο αλη

θώς μεγίστης έστ\ν αρετής , ούχ όταν τους γνησίως

πρδς ημάς διακειμένους αγαπάν σπουδάζωμεν, χα\

θ•ραπεύωμεν παντ\ τώ τρόπω, άλλα χανόταν τοΰ;

έπηρεάζειν ή,Λν βουλομένους διά τής πολλής προσ-

ηνείας έπισπιυμεθα. Ουδέν γάρ επιεικείας σφοδρότε-

ρον. "Ωσπερ γάρ τήν πυράν σφοδρώς πολλάκις έκκαιο-

μένην ύδωρ επιβληθέν κατέσβεσεν, ούτω χα\ τδν θυ

μδν ^αμίνο^ σφοδρότερον έξαπτόμενον λόγος μετ'

επιεικείας προϊών κατασβέννυσι, χτ\ διπλούν ήμϊν τό

κέρδος γίνεται, υπέρ ών τε αύτο\ τήν έπιείκειαν έ-ι-

δεικνύμεθα, και υπέρ ών τοΰ άδελφοΰ τδν θυμδν κα-

ταπαύσαντες , τδν λογισμδν αύτοΰ ταραχής ίλευθε -

ροΰμεν. Τί γάρ, είπε μοι; ΟύχΙ μέμφη κα\ κατ

ηγορείς τοΰ άδελφοΰ θυμουμένου, κα\ έχθρώς προς σέ

διακειμένου ; Τίνος ουν ένεκεν ουχί διά τών εναντίων

αϋτ'ς ερχεσθαι σπουδάζεις, άλλα Ουμοΰσθαι και αυ

τός έ-Ί πλείον βούλει; Μή γάρ δυνατόν πΰρ πυρί

σβέννυσθαι; Οΰκ έχει φύσιν τδ γεγενημένον. Οΰτως

ουδέ θυμδν έτέρω Ουμώ καταπραΟνεσθαι δυνατόν άν

γένοιτο ποτέ • όπερ γάρ έστι τψ πυρ\ τδ ύδωρ, τοΰτο

τώ θυμώ επιείκεια καϊ πραΰτης. Διά τοΰτο χαί ό

Χριστός έλεγε τοις μαθηταϊς , Έάν τονς αγαπών•

■ ΙΙο «βχ «188. ,8ϊτ. βαΐβπι βΐ Μογ. Ιπείίδασχίν. δο<1 πιε-

Πιΐ5 ηανίΓίΓβ νίϋεΙυΓ 5ΐιιυ ρΓΧρΟίίΙίοηο, ΟΙ ΙυΙΐί•ιιΙ ιιι»ϊ.
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τας ''<μάς αγαπάτε, τίνα μισΟ&Υ έχετε ; Είτα έντρέ-

ψαι βουλόμενο; τη επαγωγή , κα\ καΟικέσθαι των (5χ-

Ουμίΐν βουλομένων, φησίν • Ονγϊ χαϊ οΐ τεΛωναι τΑ

α!)τύ ποιονσιν; "Οντινο γάρ αν λάβης των ράθυμων,

ουχί τούτο διαπράττεται ; [509] χα'ι αϋτο\ οι τελώναι

οΰχ\ τούτο δια σπουδής έχουσι ; Τ£ γαρ τελώνου χεί

ρον ; ΚαΙ δμως τούτο παντ\ τρίδπω εύρήσεις παρ' αϋ-

τοΤς πληρούμενον , κα\ οΰχ οΤόν τε τδν άγαπώμενον

μή χαί αγαπάν. Έγώ δε, επειδή κα\ υψηλότερους

υμάς είναι βούλομαι , κα\ ϊχειν τ. τούτων πλέον, ού

τούτο παραινώ, αλλά κα\ τους εχθρούς αγαπάν. "Οπερ

6 μαχάριος • ούτος προ τού νόμου, πρδ τής διδασκα

λίας της παρ' έτερων, οϊχοΟεν κινούμενος, δια τής

ύπερβαλλούτης επιεικείας πρότερον μεν τού Λαβαν

περιγέγονε, νυν\ δε κα\ τού αδελφού. ΕΙ γάρ χα\ της

άνωθεν συμμαχίας άπήλαυσεν, άλλ' όμως κα\ τά παρ'

εαυτού προεπεοείκνυτο. Ούτω δη χα\ ήμεϊ; πείσωμεν

εαυτούς , 6τ•. κάν μυριάκι; σπουδάζωμεν , ουδέν ου

δέποτε κατορΟώσαι ουνησδμεθα, εί μη κα\ τής άνωθεν

£οπής άπολαύσαιμεν. "Ωσπερ γάρ, ε: μή τής εκείθεν

συμμαχία; άπολαύσωμεν , ουδέν ίσχύομέν ποτέ τών

δεόντων κατόρθωσα•. ■ ούτω πάλιν εί μή τά παρ' εαυ

τών είσενέγκωμεν, οΰ δυνησόμεθα τής άνωθεν άξιού-

σΟαι δοπή;. Διό σποι•δάζωμεν καΐ τά παρ' εαυτών

είσφέρειν, κα\ τήν άνωθεν κηδεμονίαν έφέλκεσθαι,

ίνα και έκ τής ημετέρας σπουδής , κα\ Ικ τή; τού

βεού φιλανθρωπίας τά τής αρετής ήμίν καΟ' έκάστην

ήμέραν έπιτείνηται , κα\ πολλής άπολαύσοιμεν τής

άνωθεν χάριτος ' ης γένοιτο πάντας ήμά; έπιτυχείν,

χάριτι και φιλανθρωπία, τού Κυρίου ημών Ιησού

Χριστού, μεΟ' ου τώ Πατρ\, άμα τώ άγίω Πνεύματι

δόξα, κράτος , τιμή, νΰν καΐ άεΐ, καΐ είς τους αιώνας

τών αιώνων. "Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΒ'.

Καϊ η.ΙΟεν Ίαχίοβ εις ΣαΛημ πόΛιν Σηχ/μων •>,

χαϊ έχτήσατο π'/ν μερίδα τοϋ ά]•ρον Λαρίι

Έμωρ τοΰ πατρός Συγέμ έχατύν άμτών , χαί

ίστησετ έχεϊ Ονσιαστήριοτ, χαί έαεχαΛέσατο

τότ βε<ν τοϋ ΊσραήΛ.

α'. ΕΓδετε χθες κα\ τοϋ κοινού τών απάντων Δεσπότου

τήν ύπερβάλλουσαν φιλανΟρωπίαν, κα\ τών μαθητών

τήν φιλοσοφίαν, χα\ τών Ιουδαίων τήν άγνωμοσύνην.

ΕΓδετε μεθ' όσης ανεξικακίας έπεστόμιαεν αυτών τήν

άναίσχυντον τόλμαν, τήν υπέρ τών μαθητών άπολο-

γίαν ποιούμενος, χα\ δεικνΰς οτι αϋτο\ οΐ τον νόμον

έκδ'.κεΐν εθελοντές, άγνοούσι τού νόμου τδ βούλημα,

χα\ δτι τής αληθείας φανείσης έτι τη σκιά παρακαθή-

σθαι ήθελον. Είδετε πώς άνωθεν χαί έξ αρχής τάς

παρατηρήσεις νομικάς άνελεΐν έσπούδαζε , διδάσκων

αυτού; δτι τού ήλιου τής δικαιοσύνης φανέντος ούκ

έτι δυνατόν τδ λυχνιαϊον ένεργεΐν φώς• ή γάρ αυγή

τού φωτός τού ηλιακού προσβάλλουσα αποκρύπτει

τούτου τήν γριίαΊ. 'ΕμάΟετε πώς δυνατόν άεΐ έορτά-

ζειν, κα\ άπηλλάχθαι τής τών καιρών παρατηρήσεως.

αιά γάρ τούτο παρεγένετο δ Δεσπότης ό ημέτερος,

ίνα ήμά; ελευθέρωση τής τών καιρών ανάγκη;, χα\

•παρασκευάση υψηλότερα πέτεσθαι, κα\ έν ούρανώ

λοιπόν ϊχειν τό πολίτευμα, χα\ ανθρώπους δντας τήν

[570] τών αγγέλων μιμεΐσΟαι πολιτείαν, κα\ καταγε-

λάν πάντοιν τών ανθρωπίνων πραγμάτων. Φέρε δή

σήμερον, εί δοχεί , έπ\ τήν άκολουδίαν τών πρώην

""Οπερ 6 μακάριο;. 8»νΙΙ. : ι Υ'βΙ |Ρ(-β»<1»πι ωπερ. ηΐ χίΐ

Οϋΐίνιι* ι ιιηΙι οιιιοιιΐί, νρ.Ι Μΐρ|>|ρ[ΐιΙιιιιι ηοιήσας, 31)1 ΙλΙβ

» ΙψιΜ ρ.ΊΓΙΜΊρίιιιιι, » ψιπ γι.-£3|ιιγ αοαίϋΐΐίνυ» δπερ. ι

^ !»3νϋ. εί; πν)ιν Σιχήμων. ι,)ιιιιιι|ιιρ ΙΠΝ5. είς πόλιν ϊιχί-

μων. Μ•>ι ι*1 βΐ (•χβιηρΙαΓία τών «)' ιιΐ ίιι ΙβχΙιι.

ήμίν είρημένιον έκ τών τού μακαρίου Μωΰσέως (ίη- !

μάτων έπανελθόντε; , εκείθεν ύμΐν παραθώμεν εστία-

σιν. "Ιστέ γάρ δτι έπανελθόντος έκ Μεσοποταμίας τού

"Ιακώβ, χαί τήν προς τδν άδελφόν συντυχίαν ποιησα-

μένου, κα\ μετά τούτο διαχωρισθέντος , κα\ εκείνου

μέν είς τήν Σηε\ρ δρμήσαντος , τού δέ Ιακώβ τάς

σχηνάς πηξαμένου, χαί τόν τόπον άπό τού συμβάντος

όνομάσαντο; Σχψ'άς, ενταύθα τόν λόγον κατελύσα-

μεν • διό χρή τά έξης έπελθόντες κατά δύναμιν τήν

ήμετέραν τήν διδασκαλίαν ΰμϊν παραθεΐναι τήν πνευ-

ματικήν. 'Εν άδεια γάρ λοιπόν γεγονώ; 4 δίκαιος, χαί

ελευθερωθείς πάσης άγιονία; , 'ΉΛΟε, φησ'ιν, ΕΪς .τ-?-

Λιν ΣηχΙμων, χαϊ έχτήσατο τι\ν μερίδα τον άγρον

Λαρίι Έμώρ τοϋ πατρίς Σνγέμ έχατύν άμνοιν « •

χαϊ εσττ\σεν εχεί θυσιαστήριο*•, χα'ι εχεχαΛέσατο

τον θεώ»• τοΰ ΊσραήΛ. Μή απλώς παρατρέχωμεν

τάέν ταΐς Οείαις Γραφαΐς κείμενα. Εί γάρ οι τά ψή

γματα τού χρυσίου έκ τής γης άνορύττοντες , πάντα

ίΐόνον ύπομένουσι , χα\ πάντων ανέχονται τών δυσχε

ρών , ώστε δυνηΟήναι τής γης χωρίσαι τό χρυσίον •

πολλώ μάλλον ημάς δίκαιον άν εϊη τά λόγια τού

Πνεύματος διερευνάσθαι, κα\ τήν έξ αυτών ώφέλειαν

καρπωσαμένου; , ούτως εντεύθεν έξιίναι. 'Εννόει μοι

τοίνυν τού θαυμαστού τούτου ανδρός τήν φιλοσοφίαν,

βπως τοσαύτης άπολαύο'ν τής άνοιθεν ^οπής, χαί

δρών εαυτού τήν περιουσίαν αύξομένην•1, τήν τών

θρεμμάτων λέγω , κα\ τοσούτων παίδων χορόν αύτώ

περιεστώτα, ού περ\ οίκοίομάς λαμπράς εαυτόν έξ-

έδωκεν, ουδέ αγρού; κα\ κώμα; ώνήσασΟαι έσπούδασε

δυναμένου; άρκέσαι προς τήν διανομήν τών παίδων.

Ταύτα γάρ καΐ τά τοιαύτα οι νύν ήμίν προβάλλονται,

και Ινα πολλάκις τις έϊχηκώς υίόν μυρία τά τάλαντα

χρυσίου συλλέγειν σπουδάζει, κα\ αγρούς ώνήσασΟαι

χα\ οίκοδομά; περιφανεΐ; κατασκευάζειν. Κα\ εΓΟε

έκ δικαίων πόνων, και άνευ αδικίας τούτων τήν πε

ριουσίαν συνέλεγεν ■ αλλά τό βαρύ χα\ πάντων δεινό-

τερον , δτι έτερους αρπάγων , κα\ πλεονεκτών , χα\

πράγματα συδίάπτων , ούτω τάς έτερων ουσίας είς

εαυτόν μεθίστησι. Κα\ έάν τις ίρηται • Τίνος ένεκεν

ή τοσαύτη τών χρημάτων μανία ; ευθέως τόν παΐδα

προβάλλεται, κα\ διά τήν περ\ εκείνον εύνοιαν ταύτα

φησι δ:απράττεσΟαι. ΚαΙ ούτος μέν κάν παΐδα προ

βαλλόμενος ταύτα άφοσιούται , εική καΐ μάτην. Εί-Λ

δέ ο! μηδέ παΐδα; έχοντες μεμήνασι περ\ τήν τών

χρημάτων συλλογήν, κα\ μυριάκι; άν ϊλοιντο τά αν

ήκεστα ύπομεΐνα: , ή ένα όβολόν προέσθαι τιν\ τών

δεομένων. 'Αλλ' ό δίκαιος οΰτος ουδέν τοιούτον έβου-

λεύσατο, ουδέ ένενόησεν, άλλα κα\ ήνίκα έδει βραχύν

άγρόν ώνήσασΟαι , εκατόν αμνούς δού; , ούτω τού

αγρού τήν μερίδα ώνήσατο παρά "Εμώρ τού πατρίς

Συχέμ. Κα\ δρα τοΰ ανδρός τό φιλόθεον , χα\ τίνος

ένεχεν άγρόν λαβείν έσπούδασε. Και Ιστησετ έχε',

φησ\, θνσιαστι'φιον, χαϊ έπεχαΛέσατο γ<5»• θεύν

τοϋ ΊσραήΛ • και τού αγρού τήν μερίδα δι' ουδέν

Ετερον ώνήσατο, ή ίνα τάς ευχαριστίας [571] άν-

ενέγκη τώ κοινώ πάντων Δεσπότη. Τούτον απαντάς

-7Ρ•)ν ΐΐλούν τους έν τή χάριτι τόν πρό τού νόμου,

και μή ούτω μαίνεσθαι περ\ τήν τών χρημάτο•ν συλ

λογήν. Τίνος γάρ ϊνεκεν, είπε μοι, και έαυτφ τοσαΰτα

φορτία ακανθών συνάγεις, και τοϊς παιδίοις τοις σοΐς

ύλην κακία; καΐ ύπόθεσιν καταλιμπάνων ούκ αίσΟάνη•

Ούκ οίδας δτι σοΰ μάλλον κήδεται τού σοΰ παιδό;, α>

<■• Εκατόν αμνών, ίΛΐίαηι αφιΐί. Ιη ΗρΙ)Γ-ιοο Ιι'-,-ϊ:

^Ο'ΚΤρ ΠΝΟΠ : ■•'' ΫιΤίϋΙΙΙ, («||Κ»Ι ΗΗΗΐιιιίι. νΐ

^ ΑΙϋ αΰξανομε'νην.
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13π 61 τηρι ί-ΙιΐΜΐιΙοΓΟ ιιεςϋβεηΐιβ νοΙοηδ, (Ιίείΐ : Νοηηβ

εί ριώΐ'ιαιηί χύεηχ (αιίιιιι! 1 1)υοιιιειιιιιφιο οηϊιη ίμιιηνο-

ΠΙΙΙΙ 5ΙΙΙ1Ι|>80ΙΪ:>, ΙΙΟΠΙΙ'ΐ Ιιοο Γ;ιπΐ? Νιιιιηβεΐ ριιΙιΙΪΓϋΐΓι

«ιαςηο βΐιιϋίο Ιι.τε Γ:ιείιιιιΐ? <>ιίιΙ 3ΐιΐεηι ριιΐιΐίαιιιυ

(ΙϋΙ0ΓΗΙ8? ΛΙΙΜΙΙΙ'ΙΙ 111X811108 611111 Ιιοο (ΙΙΙΙΙπΙΐΙΙ!- 1110-

ιΐίϋ ιιΙΐΜΊ-ΜΐΐΊ!, 01 ικιιι 081 ρο83ί1)ίΙε ΜΙ ικιΐι ΓεϋαιηεΙ

(|ΐιί αηιαίυι-. Κβη ηΐίίοιη ςιιία ει εχεοΐδίοι-εδ νοβ ββδο

νοίο, (•ι (ΐΙίΐ|ΐιϊ(Ι (ΐ:ιι|ι|ίιΐ8 ΙιηΙκτο, ιιοιι Ιιοε αϋιιιοιιο), δεϋ

"Ι ιιιΐιιιϊοοδ ϋίΙίςιιΐΝ. ΙιΙ ψιοιΐ υεαίιΐδ ίΙΙο ηηΐο Ιοβεηι,

ηηιε (ΙοιΊηιιαιιι :ώ (ΐΐϋ•. 3θοε|>ΐηιη δροιιΐε βικι Γοοίΐ : ει

ρηρίεΓ εχεεΙΙειιίειιι ιιοιίδΐιείιιάΊιιοηι ρπιιβ δΐιρεΓβνίΐ

ΙμιΙμπ, ηυηε ίιυίειη εΐ Γιαίιοιη. Ν:ιιη Ιίεεί δυροιηο

ρκεδίϋίο Γι •ι:ιιιϊ Γυει-ίΐ, αΚαηιειι ηαο<1 διιυπι ργ.ιΙ ρπιιβ

βχΜΙιΐιίΐ ((.•). Ιΐα βαηε ει ηοβ ρεΓϋυαιΙεαπιιΐδ ιιοϋϊδ, Ιίαΐ

ιιιίΙΙίεδ ειιίίαιιιυι- , ηϋιίΙ Ιηιηεη ργογχιι* ι-οείε .ΐβίτο

ρ«8$6, ιιϊϊϊ δΐιρειιιο ηιιχίϋο ηι]]υΐο>. δίοιιΐ εηίιη ηίδί

ίΙΙο Μΐΐΐϊίιΐίο Γπι.ίιιιιιγ, ι,ϋιίΙ ιιιιιΐ|ΐι:ιιιι ρηδδΐιιτιυδ Γεείβ

:ι(,ί•γο : ίΐα ιιίβΐ π,ϋοο" ηοβίι-ηηι 881 αΙΙιιΙϋΓΪηιιιβ, ιιοιι ρο•

ΐιτίιικκ Μίρεπιιιηι αιιχίΐίιιηι οΙΗ'ιιιογο. Οβιιιιΐδ ϊ^Ίιιιγ

«ροΓαιη πι ει ιιοδί™ ηΙΤι-ι-;ιπι»ι« , ει δΐιροπιιιιη Γανοκιη

ιιΙΙίιϊαηιιΐδ, ιιι οΐ εχ ηοβίι-η δΐιιιΐίο ει εχ Πει Ιιειιί^ιιϊϋ ο

νιπιιΐο» πο-Ιγχ φιοιίιΐίο ογο50;ιιιΙ , ιηυΐΐηφιο διφεπια

Γι ιιηιιιιΐΓ ■,'πιΐί.ι. (^ΙιιιμΙ ιιοΐιίδ (ΐιιιιιίΙ>ιι-> 8ι>ιιεο«Ι;ιΙυι-, χι;ι-

Ιία ει οειιίβΐιίίαιε ϋυιιιίιιί ιιοδίπ ίεδίι Οιι-ίδΙί, ειιί αιιιιι

Ι'ηΐΓϋ ει βηιιειο δρίηΐιι 8ΪΙ βΐυιί.ι, ίηιρεηυιιι , Ιιοπογ,

ιιιιηε εΐ δειιιρει•, ει ϊιι βχουΐα δχειιΙοΐΊΐιιι. Λπκιι.

ΙΙΟΜΙΜΛ ϋΧ.

Ε; ΐαιϊι ίαεοΙ) (6) ίιι 8αΙαη εϊυϊΐαΐεηι 5βπ»ιοι-κ»ι ' , «ί

ειιιιι ιιηΓίεηι παιΐ αΰ Εηιοτ ραίνε 8νεΙιε>» εεηινηι ααηη ;

Π β*χίι ίίϊ αϋατε, η ΐηνοαινΐι 0«ίΐιι 1»ταεΙ (Οιη. 53.

18-20).

Ι νϊ(]ίϋΐϊ$ Ιιεπ ει ιιοδίπ ηηιιιίιιηι Ποηιίιιί οχίιηϊ.-υιι

οίοιηειιΐί.ιιιι, ει (ΙίδοίριιΙιιηιιιι ρΙιίΙο$ορΙιΐ.ιιη, εί ϋικίχο-

πΐΜΐ ϊιΐβπιΐιιιιι :ικίιιιιιηι? Υίιΐίδΐίδ ςιιαιιΐι οιιηι ρηΐίειιΐϊα

εοπιηι ίπιριιϋΌιιίει» ηιιάΊιπηιιι οΙ>ηιιιΐβ5<:οι•ο οοοςίι,

ειιιη 8Μ08 οχοιίδ.ιιχ-ι (ΙΪ.-ίε'ριι1ο8 , ηιοη8ΐΓ;ιη$ ϊρ808 φιΐ

Ιορεπι νΐιιάίε:ΐΓε τοίεΐηηΐ, Ιο^ΐϋ νηΐυηΐιιίειη ϊβηοΓηη•,

ει ίιτηιΓιηηιε νεήοίε , αιΙΙιιιε ιιιιιΙιγ.ι• αββϊϋεΓβ νιΊΙε ?

Υίιϋ Ιϊ« ιρι»ηιικ1ο ]:ιιη ίηιΐο ηϋ ίιιίΐϊο ΟϋϊβΓνηΐίοιιεδ

Ιο5:ιΙ« βιιΓειτϋ 8ΐικΙε1ι:ιΐ , <1<>εεη$ εο.<•, εχοΓίο βοίε

]ιι>ιίιί:ΐ', Ιιιεεπια! Ιιιηιοιι ιιίΐιϋ \»\η εΓΓίιοΓο ρο88εϋιι-

Ιι;ιγ οιιίιιι μιΙ:ιιϊ8 Ιυιηΐηϊϋ ιρκκΙ αοεεϋϊι , Ιιοε Ιοςίι, ει

νίιίεη ικιιι 8ΪιΓιΙ. Οί.ΐίίί,ΐίί ηποιικκίο ρ<ΐ5&ϊΙιϊΙβ βϊΐ. ιιι

ΓοΓΪ;ε ριτροίικε .ιςαιιΙιΐΓ, οι α Ιειιιροηιιη οΙΐϋοΐΎ.ιΐΊοιιε

ΙίΙιβΓπηιΐΓ. Ναιη ρι-ορίεΓ Ιιοε νειιϊι Οοιηϊιιυβ ηηκίεΓ,

ιιι ιιο8 Ιι1>ιτ:ιπ•ι η [ΐΊΐιροι ιιιιι ηεεε$8ίΙαΐε : ει ι-Γιίεε-

Γΐ•Ι, ιιι ϊΐΐίιιι ενοΙϊΓειιιιΐί, 81 ]αιη ίιι ο:εΙο ΙιβΙκτοιηιιβ

ιηιιιιϊηραΐυπι , ει ευιιι αϋΐιιιε Ιιοιιιίηεβ ευηιυδ,Λιιςε-

1 ΐιιχίί 53»ίΙ. Ιβ?β:Ηΐιιπι οίκοι, $χαηηη<ηι; οι ίαχία αοΐη-

<|ΐι<; Μϊβ., -ίίίιιιυηιιη.

(α) Νο(3 ο,ιιιε δοηυυηΐιυ' εοιιίτι εο« φιί Οιιτ«»1. Ρι-ΐα^ίο

Γ.ΙΜ 10 (ΙΪΙΙΙΙΐΙ.

Ιί•) Κχηο Ιιηηιίϋαιη 1).ι!ιιιίι ιοϋπΟίε, υΐ ϊηίΐίο :ιϊ(, (ριαηι

>ΐίίΐη Ιι;ιίιικ•πιΙ, ιιΐιί ΙΜιιιιίιιί ειβπιβιιΐίϊ. ηΐ ϋΊ$>ΗριιΙοτιιιη | Ιιί-

1 «)| ΙιΪ3 ι>\ΙιίΙ)(>Ι>3ΐιΐΓ, ^ιι(1:^ο^11Iιι ίιιςτιΐιυ 3ηϊιιιιΐ8 ιΙιόΙογη-

ιι.ιΐιιι•, ϊικίι&ιιιΙ ίιιιιι (Ιί&εί| ιιΐοκ ; ιρια ϋε γο ίικηΐ83ΓεηΙ Ιιιιι Ι

αΊΠκ'ϋε βίΐ 3αΐυΓ3Γί, φικΙ Ι'ηιηβ Ιιοοηηΐ)» ιΙυπι ροΓ &αΐι

ΐι ιιιι^ιπίιι >ϋΙιΙ>Μΐο χ|ιί<•3» ν<ΊΙΐ!ΓιΊΐΙ οι οοηιοϋεΓβυΙ, η«3ΐη

'•ι\ι-ιΐ(ΐι ΐΐΊΐ^;ιΙίΐ;ιΐ('ΐιι !ικ• ιΊ υΐικ ϊη Ιοείί (ΙίΓροδΙοηιιΐϊ ρΐιί-

Ιΐ'«>1 Ιιί^ιη \ίι.•:ι|. ίιι. Ι.ΐ'οπιικ νεΓΟ 3ΐκΙϊθίϋΐη οοβΓειιίΙ ι Ιιιί-

«ιι«, υι ϋιίιΙιΊΐι ιμιγϊΙ ( Ιιΐ'τ808ΐοηιυ$. ΜυιιιιΙι-ιιι | ογγο Ιιίο

Ιϋ»•ιι,ο; ιιίαιιι ϊιιιίϋίιιιι».

ΙοΓΟιιι ίηιίΐηΓοιηορ νίοηι, ηε τεβ Ιιϋηιηιιοβ οηιπ••*

ΪΓΓίιΙεΓ0ΐιιιΐ8. Αβε Ιιοιίϊε, βϊ νίϋοΐυΓ , βεΓίοηι νεΗιοπιιιι

Ιιεβίί Μι.8Ϊδ 8(•ςιιειιΐε.«! , οη ιρι.-ε βιιρεποπίιιιβ ϋϊευιιβ

ι1ίεΐ3 δοο,ιιυιιΐυΓ, Ιπιοΐβπιυδ, ει ίιιϋο νοίιϊδ ηρροηηιιιιι»

εοηνίνΐιιιη. 8είιϊ8 ειιίιη ηοβ , εαπι το(1ϋ85οΐ εχ Με.«»-

ροίαππ» ^:ι^ο^, οι οεειίΓΓεΓεί ΓΓαιπ , οι ΐΐεηιιη :ιΙι ε•>

8ΐ•ραηΐΓοΐιΐΓ, ει ίΙΙο φικίειη ίιι 8εΪΓ πιοηιειη εοηίειι-

ϋβτεί, ^:ιοοο .πυίειη 1;ιυεπΐ3ευΐ3 Ιίβοι-εΐ, οι Ιυειιηι η|>

ενειιΐυ ΤαΙχη-ιιηειιΙα νοεηΓβΐ , ββηηοηειιι Ιιίε ηιί^ιιιιι

Γεεϊδβε : ίϋεοοριΐδ εκί υι δε.ριεπίϊ.ι ρΓο νϊήΐιιη ιιο•

δΐΗδ ΐΓηεΐ3ΐιΐοδ, ιΙοι•ΐπη3ΐιι νοοϊδ ηΊϊικριβιηυβ δρϊπ-

Ιυηΐϋηι. 8οοιιπιδ ειιίιη Ι.ηιιϋβιτι Πιπιΐδ ]ιΐ8ΐϋδ, ει *Ι>

οηιιιϊ ηιοηΐίδ ηη^ΟΓε ΙΠιεΓΒΐυβ, 18. Υαιίι, ίηιμϋΙ, ίιι

άνίΐαΐΐπι Ξΐάηιοηιηι ,!<).« α,ιΐι ραΠβιη ηρί ιώ Ε,,,οτ

ραιη 5^Λί»ι εαιίαηι πριιη « ; 20. «/ ίτεχίι Μ αΐίπη, ίΙ

ΐιΐΌοαιήι ΛίΜΗΐ 1$ταοΐ. Νε ρΓείεπίβηιιυ οόίΐεΓ οη ηιιη•

ίιι άίνίιιίδ δεΓίρΐιιπβ βιιηΐ εοηΐεηία. Ναιη 8ϊ <|ΐιΐ ηιιπ

Ρ3ηιοηι.ι ε ΐοΓΓΰ εΟΌιΙιυηΐ , ηιιΙΙϊ 1αΙκ>π ρ»γοοιιΙ,οι

ΟΠΙΙΐία £[Γ3νί3 ΓοΓϋΙΐΙ, 111 |Μ)δδϊΙΙΙ 3ϋΓϋΙΙΙ 3 (8ΓΓ3 δερ.1-

τατα : ιιιυΐΐο ϋΐιιςϊϋ ]υδΐιιιη ΓιιιτϊΙ ιιι δεπιίοιιιυΓ είικιιιί.ι

δρίπΐυδ, ει υΐϊΐίοίειιι ιρια: ίιιϋο β*ι ροΓεΙρήηιι», ει

δίο Ιιίηε βχοηηιιΐϋ. ϋι^ιία, οΙΐδεεΓΟ, εχίιηίί ίδΐίυ$ νίπ

ρΙιίΙΐ)Μΐ| Ιιϊαιιι, ιριοιιιιχίο Ιιιιιΐο αιιχίϋο βιιροΓΠβ Γηιειι^,

βϊ ΤίϋεΐΙδ 3ΙΙβ8Γί Γ301ΐΙΙ.11Ο8 δϋϋί, ΡΓ0ΟΓ3 (Ιίεο, 01 (311-

Ιυιη ιιιιηιεΓυιιι ΓίΙίοΓυιη εΪΓθιιηΐδΙ;ιηΙβιη, ιιοη βχβΐηιοιι-

ϋίδ αίΐΙίΠοϋδ βιηρίίδ οι ρΓχοΙιΐΓίδ Γιιίι οοοι•ρ3ΐιΐ8, ηβ-ριο

ββΐΌδ ει νίΙΙηβ ειηβΓε οιιηνίι , φι-ε δυΓίίοεΓΟ ροϊβοπι

«ι (ΙίδίΓίοϋεΓβηΙϋΓ ΓιΙϋδ. Πιιό ειιίιη εί δίιιιίΐϊη ββοιο

βοίοιιΐ (|ϋί ηοϋορίΐΗΗ ηηΐβοείΐυηΐ :εΐδ:Γρεπιιί ιιιιυιιι

Ιαιιΐιιιιι Ιι.ιΐιεί ΠΙίυηι , ϋεεειη ιιιΙΙΙ•.. ΙίΐΙειΚηηιιιι πιιγϊ

ΟοΙΙίβ.ΓΟ (ρίΧΓίΐ , III 3βΠ)8 8Π131 , βϊ «ΙοίΙΜΙΗ θΐ3Γ3Η

εχδίηιαΐ : εί ιιΓιηαηι εχ ]ιΐδ1ίδ ΙηοοΓίοοί , ει δίιιε ίιι-

]ιΐ5ΐίιί3 ιαιιΐΛβ ο| βδ οοΙΙίβΟΓεί ; δει! ηιιοϋ ρΓηνο εδί, ει

οιιιιηυιιι βΠινίδδίιιιιιιιι, αΙ> ηΐϋβ πρίι , :ιϋο8 εΪΓειιιη-

νειιϊι, αΐίΐβ Ιϊΐεβ ηιονεΐ , ει ίΐη ηϋεηηδ Γ:ιοιι1ΐ3ΐεδ δΐιηϊ

ΓηεΐΙ. ΕΙ 8Ϊ ςιιϊδ αϊχοΓΪΐ : ΑιΙ ο,ιιίϋ Ιαιιΐβ η(| εοΙΙίβειι-

ϋ,ΐδ ορβδ ίιΐδβιιίη ? ίΙΙο βΐηιΐηι ηΐίιιιη ρΓχΙεχϊΐ, ει ϋίείι

8ε Ι3ΐί.ι οροΓ3ΐί οΐ) δΐιιιιη ίιι ίΙΙυιη ηιιιοη-ιη. Ει ίΙΙε ψιί-

ιΐιΐιι ΐΛΐιιοΐδί ριιοπιιιι ρι,τίεχοηβ, Ιιχό ιιίειιιηηιιο οχρΐαι,

ΓιιΐδΐΓ3 Ιβιιιειι ει ϊηε:ΐδδϋΐη. 8υιιΙ βιιίειη ιμή ηεπιι.ι

ριιεΓΟδ ΙϋΐϋειιΙ, οι ίιΐδβιιίυηΐ ιιι ρεευιιΪ38 εοΙΙίβϊηΐ : Π

ηιαΙΙεηΐ βΓ.ινίδδίπΐΒ Γογγο , ηυβηι ιιιιιιηι οΐιοΐυηι ϊιιιΐί-

βοηΐίΙ)ΐΐ8 ογο?;ιγο. 8βιΙ ]ιΐ8ΐιΐδ ίΙΙο ηίΐιϋ ίίηιίΐε εοιίδυΙ-

Ι3\ί1 , ιιβΓ|ΐιβ εοβ'ιΐηνίΐ : 80(1 ειιιιι ρ.ΊΓνο ορϋδ Ιι.ιΙιοπ Ι

32Γ0, εβιΊιιιη ηχιιίβ ιΐιιΐϊδ, ριιΐιοιη ηβπ βπιίΐ η1> Ειπιιγ

ρηίΓο δ)-εΙΐ6»ι. Ει νίϋε ρίοίηΐεηι, ΓεΙίβίοηβηκιιιο τϊγϊ,

ί|113 ϋθ 03118.1 3<•Π1|]1 0111018 δΙίΐϋΐΙΟΓίΊ. Εί ΐΤίχϊΙ |(»,

ίηιριιΐ, αΐΐατε, ει ίιινοαινίΐ Οαιιιη Ιίπιέί : εί 3βιί ρβΓ-

Ιβιιι ειιιιι ιιιιΙΙ.ι ιιΐι.ι «Ιε < ιιιιμι, ιριβιιι υΐ βπιΐία» 3β(Ί<Ί

εοηιιιιυιιί ποδίι-ϊ οηιιιϊυιη Οοιιιϊιιο. ΙΙΙυιη οροπει-εΐ

ΙΐΙΐί!3ΙΊ ΟΙΙΙΙίεϋ Ι|Ι1Ι 5Ι|1) βΠΙΐί» 8ΙΙΙΙΙ , (|ΙΜ Γιιίι .111(0 Ιο-

β«η• ; εί ικιιι δίο ίιιβαιιίΓε ίιι ρεοιιιιίηπιπι οοΙΙοείίο-

ιιοιιι. (^υιίΓΟ εηίιη, ιϋε ηιίΐιί, εί ιίϋϋρδϊ Ιι:ι;ε οιιεη

$ρίΐΙ3ΓΙΙΙΙΙ ΟΟηβΓΟβ.Ιδ, ΠΙϋίηΐΙβ 11118 Η1310ΙΊ3ΙΠ οι οεο:ι-

δίυηπη πιαίίΐίχ ίο ΓεΙίηι|ΐκτβ ηηη 3<Ινεπί* ? Νομή

Ουηιίιιιιιη ιιι;ι]ογοιιι , <|ΐι;ιιιι Ιιι Ιι:ιΙ)038 , ΠΙίί Ιιιί ουΓ.ιιη

1 Ια ΙΙυοΓϊϊοο Ιι'βίΙϋΓ ΓΤΒ'ΙΤρ ΠΚΐα : ,,Ιϋ νεΠοιιΙ, ^η^^

Ιιοη ιιιιηιιιΐ!$.
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8. ΚΚΑΝΝΙ5 ΟΙΙΚΥδΟδΤΟΜ! ΑΚΟΙΙΕΡ. 00Ν5ΤΑΝΤΙΝ0Ρ. 5Η

(5«;ΓϋΓβ, ΐιι .ιυΐοηι Ι.Ίΐηφιβπι ίΙΙίιΐδ η»»]θΓβηι οιιγϊιιι ββ-

η-ηβ, οοοηδίοηοβ ΊΙΓι ΓβΙϊιιςϋβΓβ δίικίεδ, ςιιχ βιώοΐϋΓ•

ρβΓΟ αηίηιαηι β]ιΐ8 ν»Ιβ»ηΙ?

Ληνού•* αά ιηαΐηιη ρτοοΜ:—Αη ηεδο'ΐδ ]ϋνβη1ιιΐεηι

ροΓ 5β:ρ8:ιηι αά ηιϊηβιη ρΓΟοΙίνβπ) βδδβ, οι 3(1 ηΐ3ϋ-

ιίαηι Ιβνΐ ηιοιηοηΐο ίιιοΚηαη ? ςυαηάο ηιιίβηι οι ορυιη

.ιΓΠιιοηΙϊιιηι ίΐεεβροπΐ, πιυΐΐο ηιββ'ιδ 3(1 πΐ3ΐυιιι ρπ>-

πιίΐ. δίουΐ οηίιη ί£ΐιίδ οοηι ΓηηΓιίοιη ίηνβιιϊΐ , ν;ιΓιι]'ιο-

πΐιιιδ ηιιηιηιΊί ΟΧίϋΓβίΙ : ΪΙ3 βΐ ψιϋΐιιΐο ΐη ]υνοηβΠΙ

ηοιοΓ'ο ρβ< ιιηί3πιιη ίηε'κίεπί, ΐβηΐηηι βεοοιιοΊΐ Γογιμ-

οειιι , ιιί 3ΐιίιιΐ2ΐη μήνη» ΐιιΟΐη ίιιΠ;ιηιπΐ8ΐ. Οιιβηιΐο-

ιι.ιιιι ροίοπι Οΐίδ Ιιοιπο οοηΐίιιοηΐίχ οιιγβπι ΙιηΙίβΓβ, οΐ

ϊΐ1ΙβΠ1|ΚΤ3Πΐίηΐ1Ι ΓΐΙ^βΓβ, 30 ΐ3ΐ)0Γ0Π1 ργο ν'ιΠϋΙβ, νοί

ηΐίυιΐ βρϊιίίπηίο ςιιίϋϋαηι δυ5θίρθΓθ?

2. ϋίυϊιΊαηηι ναηϋα$.— Αηηοη βιιά'ιβ ΟπίδΙϋίτι ά\-

ηοηΐβιΐ» : €ητα; Ιι«)ια *«*«'' (Ι άϊθ(ρϊιο άίνίίίηηιια ιηβο•

εαιιΐηιεηΐεηι,αε $ΐεηίίι βΐ()Ιαΐιη. 13. 22), ςιιχ οιηιιΐα

δρίηαδ ηοιηίη:ινίΐ? Νηιιι οιιιη ϋ"ιχΪ5*βΙ ίιι ρϊΓβΙιοΙ.ι δβιιιί-

η'», «ΙΊικΙ οχ δβιιΓιιιίϋΐΐδ ίη δρίιΐ3$ ίιιοί<ϋ&5θ. ιΐοΐηϋβ «Ιϊ—

ίΟΐριιΓϋ ϊηΙΟΓρΓΒίβηβ ψιχιιηπι δίιιΐ δρϊη ρ, ίιιηιιιΐ : δ<>1-

Ι'ιοίιικΙυ Ιιιψίδ δχοαίί οι άΌοβρίίο (Ιίνίΐΐαηιιη ΜΐΙΓοοίηΐ

ηιοηίοιη, οι δίβπΐίδ Πι (ΜαίιΙι. 15; ει Ινε. 8) Ει 1» ηβ

κρϊιιϊδ ΓοαιροΓβνϊΙ βοΙΓιοίΙιιαίηοιη ηιφίδ δχοιιϋ δίειιΐ

οιιίπι ρριηχ ηοη δίιιυηΐ δεηιοη βηιίεηΓβ, δοϋ (ΙοιιδϊΙοΙβ

βιια ίοιηίηαίιιηι δυρρπηιαηΐ : ίΐα 01 οηγχ ΙβηιροπιΙβδ,

δρϊπΐιιηΐβ βοιηοη, φιοά" Ίιι ηη"ιη)3 δοηιίηβΐϋΓ, ηοη βί-

ιιιιιιΐ ΓπιεΙιιιιι βΓΓογγο : δεό" ηιΐιιπιηΐ οι Μΐίϊυείΐηΐ β'ιοιιΐ

δρίηχ, ηοο δ'ιηπιιΐ δριπιπαίο δεαιοη ΟΓβϊΟβΓΟ. Ει άι-

^ερι^ο άίνίΐΐαηιηι. Κεείε (ΙίχίΙ άεεορίίοηοπ» άϊνίιίη-

πιιιι : οΐΐΊΐίιη νΟΓβ άεοορ'.ίο οβί. (}ιιχ βηίιη ιιΓιΓιίαβ

ιοί (Μοηίοηιπι , οι Ιαηΐχ ροειιηίχ? ΡγοΓοοΙο , ϊιιφιϊΐ ,

ικιρκιη ρι-χοβΐ ΙχΐίΙ'ιαπι ρηδ5β»δίο. Οαιιΐοηι ΙχΙίΓιιιι*

Ει ηιιίιΐ (Γιεο ΙχΐίΐίίΐηΤ Νοηηε πιηχΊιΐΐΟ ίηίειηρο-

δΐίνβιη Ιπδΐίΐίηπι οι ηιαβΓΟΓΟπι ηιυΐΐϋΐη ρ.τΓΪΐ ? ποηϋυιη

ιΐίεο ηι.ΐ2ΐι:ιηι ΊΙΙβηι βΐ ίη ΓιιΚιγο Γβροδί12πι ρηιρΙοΓ

Ίρ>3ϊ ρο-η.ιιη : δοϋ (Ιο Ιιϊδ 1οι|ιιογ ψι.ο ΐη ρΓΧδοηΙί

νϊιη (■οιιΓιιιμιιηΐ, πβιιιρο ηβ νοίιιρί Ίοιιι ιριίιίπη ιιΐΐ.ιηι

Ιΐ3ΐιο νοΓβ ΙΐϊϋΟΓβ ροδδβ, 8β(1 ροιίϋδ η«οΓκϋ:ιη3& Ιπγ-

ΙκιΓιοηβδ οι 3ηΐ3πΐϋΐ1ίιιοδ. Νεο πι;ιγο Ιΐϋοΐϊϋϋδ Ϊ13 ϊη-

ΙηιηοδΟ'ιΙ, ίιι Οίβηι αιιϊπιηιτι α οοβΊΐΒΐϊοηίϋυδ οι ηΙΤβ-

(ΊιοιιίΙιιΐδ ϊηΓοδίιιη, ει ίη οιηηοδ Ι»ιη 8υο8 ψιηιη ηϋο-

ηο$ ιιιιιΐο ίΠίί'Ί νίιΐοηιιιδ. Ει δι (ριαιιιΐο ρ.ιπβιη ϋίοπιιη

ίΐιιΓοΐ'3ΐ &1ί()ΐιϊ$ : ιηιι!ΐ3 οιιίπι ηοοίιΐυηΐ, οΐ ιιιιιΐΐί ίηδί-

(ΙίιιιιΙιΐΓ, ηπνιρο Γ;ιπιη1οπιηι πιπ1ί§ηίΐ3$, ροΐοηΐίιιηΐιιυβ

νίυίοιώ; Ιπηο υΐίηυβ ίιινοηϊοβ ίΙΙοβ τίίβηι δίΐιϊ 30βΓ•

Ιιιιηι (Ιιιοογο. ()ιι;ι1Ί1>ΐϋ ίςίΐιΐΓ Ι.ιιηοιιΐίδ Ιβίοδ ηοη ίιιβ-

ΐ'Ίηΐ ϋϊ^ηΐ. 1»• οπιιιϊη Γβοογο δΐυιΐοηΐ ηυ» δίΐιί ηοοοιιηΐ,

οι ίη ροΓη'ιείοηι 3ΐιίηΐ;ο δικό Οϋϊ οοΙΙί^ΡΓβ νο!υηΙ?

ΥοΓυπι, 8Ϊ ν'κΙοίηΓ, Ιηΐίΐηΐδ Γοϋοΐίβ 3(1 1Γΐδΐ0ΓΪ3ηι]υ8ΐϊ

Ιιιφίδ Γοϋο.ιηιιΐδ, οι νΐϋβ3Πΐιΐδ δοιριεηΐίηιη δοήοπι.

ΕτιχιΙ, ΐηηηίΐ, αΐΐαη ίιι ρ3Πβ α^ΓΪ, β: ϊηνοεανίΐ ϋίΐιηι

ϊκαϋ , 01 ρο.>Ι03 ίη δοΐίιιΓιδ <Ιοιιι:< ίίπιηι Ιιηΐχίΐο νο-

Ιΐΐίΐ. δι•(| νίΐΙΟ ΊΐΟΓΙΙΙΙΙ (ρΐοΙΙ)Ο(Ιθ ]ϋ8ΐΙΙδ 01 ΙΓΐΟ 8113111

ιιΐ3ΐΐ8(ΐνΙιΐιϋιιοιιι (Ιοΐ1»Γ3ΐ.Εΐ (]ΐιί(1 :κχίιΓιΐ? 1 . Είβααα αϊ

αηΐιΐη, ίικμιίΐ, ίΐι'ιιΐί (ιί'ιιι Ιλω, ιιΐ νίιίαβί [ιΓια$ ϊιαίϊρβ-

ηπηιηιΛ. Ει ιιί νίά'ιί ιαιη Χι/ε/ιίΐη βΙία$ Ειιιογ , άοηηϊ-

νΊι αιιη ία, 3. α (1ίΙ<χίι ΐϊταϊηΐΐη , «Ι ΙοφιιιΙαι αί α

)κχΙα ιιιαιίαη νη/μιιί^ (6'«ρ. 34). ΎίιϋδΓι ςιιιηΐυηι δϊΐ

{υνοιιίαδ ηι.ιΐυηι, ππαικίο κοίχ ΓαΙϊοιιϊδ Ιγοπο ο:ιγοΙ?

Υίιϋι οιιίηι νΪΓβΐηοηι , 01 ιοκίδ ρΓορίΟΓ 3ί.ροθαηι

3ιηοιό οοΓΓορίιΐδ, οοηοιιρΊδοοηΐ'ι.ιπι οροΓβ οοπιρίονίΐ,

(Ι ΙοφιαΙηι αϊ ή )»χΙα ηιαιίβιη νϊι•αιηϊ$. ^\1\ά βδΐ, )ΐιχια

ιηοιίινι τΊΐί)ΐιιίί ?0ιιοηΪ3ΐιι ]ϋ\οιιίδ 0Γ31 ρυοΙΙα, ^^ηδ-

ηιοϋί \(τΙι:ι, ϊηιριΊΐ , πιπί 03 ΙηφιιιΙυδ 081, φΐχ δΐιΠϊ-

(ίοΐιιιηΐ 3ϋ οοηοΊΙί3ΐΐ(1ιιηι δΊΙιί ι-αηι. Ει ίηήυίΐ αϋ ρ3-

Ιγοπι : ί. Ακίρϋ ηιϊΐιί ριιβΙΙ •ηι Ιιαηε ίη ηχοτα». Α»ιΜ-

νίΐ ηιιιοιη ^3^ο1^ Γαοίππι , οι Ιιιηε Ιεν'ιΐοΓ ΐιιΐϊΐ, εχκρο-

οοιίδ ΓηΙηιπι ε]ιΐδ ηιΐνοιιΐυιιι. Εγ.ίιιι οιιίπι ίιι ρβδοιιϊδ.

5. Ει ί//ιιί/, ίιιςηίΐ , ΛαεοΙι , άοηκ ηηϊηιιΐ ίΙΙί 6. Γιιιιι

αχιΐϋηι νβηίϋΰ! Ειηητ αά Ικυϊι, 7. τοκηοιί ει [ΓαΙηΊ

ΟΊικν, Μ οιιιι ηιιάϊνϊίΐίηΐ φιω (<ΐ€ΐα (ταηΐ $οτοή »ηα• ,

ΓοιηρκηΟΐ νιηΙ. Οιιί(1 οβί, εοηιρίΐη€ΐΊ ιηηΙ? εηηΐτϊδίαΐί

δΐιιιΐ, Γ0ΠΗ]ΐιβ ΊιιΙο1(^Γ:ιΙ»ϊΙοιη βδίβ ριιΐίΐνοιηηΐ οι ?η-

νί88ίιη3ηι , οηιίςιιβ οϊβ ηιοεΓοηιΙί ιιιηβηβ οεΓ3δίο. Μα-

αηα ίηίιη, ίιιςιιΐΐ, ίο» ΙτϊίΐΊίϊα ι^ίάώαί, ηποά τεπι (κγ-

ρεηι [ίαταΐ ίη 1*ταέΙ Χι/γ/κί/ι , ηηΐ άοτηιίνεταΐ αιηι βΐΐα

1αι•οΙ>. \ίι)ο8 ΠΓκμίιιιι οοιιΐϊποιιΐί:ιηι ? ΙιιΓρίΙικΙΊπειιι

ιιΐ3χίιιιηηι Ικιε (βεΐιιηι Γοριιΐ:ιΙ>3ηΐ ? \Ίι1ί>Γι ηιιοηκκίο

]ιΐ5ΐιΐδ ρυβΓΟδ δυοδ επιιΐϋι 3(1 νϊηυΐοηιί ΟαοηκχΙο

ίίειη ΓιΓιιΐδ Επιογ δααπι οοηευρίδεειιΓκιηι οροΓβ εοιιι-

ρΙοηδ, ΓιΙ ραίιί οι Ιοί είνίοιί ρεπιίοϊοί βικίογ ? δοϋ

ρηυδ ηιΐ(1ί3ΐιιιΐδ ςυχ Ειιιογ 3(1 008 άίχβΓΪΙ , οι ροδίοα

δεϊεΐίδ ΓΓαίπιηι ϋίηχ νοΓδΐιιϊ:ιπ) , ει α,υοηιοίΐο νίηάί-

03Γ0 δίικίυβπιηΐ ίιι]ι:η;ιηι δΟΓΟΓΪ ίΐΐ.τΐηπι. 8. Ει Ιοψιη-

ΐηι αϊ «'» Ειιιογ άϊαηι : 5^Α«>ι βΐϊαι τηοιι ρτα:Η(φΐ

εηίηια βϊιατη ναΐταη. \\άβ ηιιιπιιοιίο ]ηηι ρΓχβ'ίβηΒΐ

ροπιίείοηι 50 εοηιρΓοΙιοηδυΓβηι. ΡΓ<ΕεΙ(ο'ιΐ βηίηι , ίϋ-

(]ΐιίΐ , αηίηια : Ιιοε 081, 3ΐιίιιι»ιη &ιΐ3ΐη οχροδυϊΐ ρΓΟ

ΓιΙία νβδΐΓ3. 111ε ςυίιίεηι άϊεε1>3ΐ οοιιειιρΪ8θβηΐί»ηι

ο}ιΐδ, (]ΐκιηι οΐ'£3 ριιεΙΙιιηι Ιΐ3ΐ>οΙ>3ΐ : ραιιΐο ροδί «υιοιη

(ϋίΐίιίι, Ιιαηο δΐιχ οι οιιιηϊιιηι ηυί Ί1>ί ιπιιιΐ , ροπίίιίο-

ηϊδ Γογο οοοίδϊυηοιη. Οιιίβ ϊ^ίΐιΐΓ ίΐΐο νΪΓβ'ιηεηι δίο

ι1ΐ'ροπΙ):ιΐ, ΟαΙί, ίιιηηίΐ, ϊίίαιιι ϊΙΙΐ νχοταη, 9. (Ι π(βιιί-

Ιαίαη ΰοηΐταίιχίΰ ποίίιαιιη : βΐίαι ΐΐ$1η>$ άαίε ηοϋχ , (Ί

βΐϊα» ηοιίίαε αεοϊρϊιε βΐ'ικ νε$1ή> , 10. α ϊηΐετ ηο» Ιιιώϊ-

ΙαΙε. Ει εεοε Ιιττα Ιαΐα αί εοταηι νυί>ΐι , ΗαΚίαίε εΐ ηε-

αοΐίαηιίηΐ ΐη εα, εΐ ίη εα ροηεαϊοηα ηαίείε. νίαΌ ρπ-

ΙΓΟΠΙ, ςΐ13Ιΐΐ3Π) ρΓΟρΙΟΓ Πΐίί 3Π10Γ0Π1 031)01 0Γ83 ΡΟΓΟ-

§Γΐηοδ 1)βηί8ηίΐ3ΐβηι, οι α,ϋοιηοάΌ 008 οοηοϊΙΊ.ίΓΟ δϊΐιϊ

τιιΐΐ, (1313 οίδ ίη οηιηί Γββίοηβ 8ΐΐ3 ροΐβ$ΐ3ΐο. Ει Ιιχο

ςιι'κίεηι οβϊΐ ρίΐβΓ : Πΐίιΐδ βαΐοηι ςιιί.ι νΐύίΐ ρ.ιΐπδ

βΓββ δε δΐϋϋίυηι, ει (ΐιιοηιοίΐο οηιιιίί Γβοογο ραηΐιΐδ

ΓυεΓΪΐ, ιιί ίηιρΙβΓβΐιΐΓ ςηοά οηρίβ1)3ΐ, 3ά]ίε1ΐ η«ι«κΙ

δΐιυιη οδΐ, άΊοίΐηυβ 3(1 ίβοο5 οι 3(1 Γι-βΐι-οδ ρυοΙΙχ :

1 1 . Ιηνεηΐατη αταΐίατη εοταηι νοΜι, ει φηάφάά άϊχετ'ιΐί$,

άαΗηχη* : 12. ΜαΙι'ψΙίεαίε άοΐεηχ , ει άαύο ίεενηάιαη

ηηοά ά'ιχεηΐί» ηιίΑί, ει άαΗΐίι ηπ'Λί ρηεΙΙαιη Ιιαηε ίη ηχο-

τεηχ. ΛΊαΊδΐΊ ραίΓοιη ρΓορίεΓ δΐυάίυιη οι εϋΓβηι ίη Π-

Ιίυιη οϋΐιίχβ ρΓοε3ΓΪ, ^ ιινοηβηκιυε ρΓοηιρίε οηιηία

ρΓοηι'ιΐΐεΓε, υΐ ρυοίΐα ρηΓίΓοίαΓ ?

3. Ηχο οηίιη, Ιιχο ρβπιίο'ιοδβ αΟβεΐΐο οιιιιΓιλ δ:ΐδθϊ-

ρίεηύβ Ιίϋϊϋίηε άίίϋυεηΓι ρβΓδυβιΙοί , (Ιοιιοο ίη ίηΓοηιΐ

ρΓοΓυηοΊιπι (Ιικβί. Ει νίϋε , οΙβοογο : βοηίοΓ πιι'ι-

<)οηι ^^οο^ Ιιχο ηϋίΙΊεηδ δ'ιίεΐ, οι ρπι 8113 ιηΒηβιιβΙυιΙίιιο

ηίΐιϊΐ 1θ(|ϋϊΙϋΓ : 80(1 νίηι ΠΓιχ Γ»οΐ;ιιη ρβΓιβηΙΟΓ ΓογΙ. 1 "ϊ.

ί'ί/ίί αηίειη }αα>1> ά'ιχετνηΐ &ιμΙιεηι ει Ειιιογ ρβίπ «/«

άοΙο»ε, ει ΙοφιαίΊ κιηΐ 'ιΙΙί», %ηοά εοϊηφιΊηαήηΙ ΰίηαίιι

ίοιοΓίοι ίκοη». ϋοιΐ5ϊ(1εΓ3 Ιιϊε ςποιηοϋο ρπιρίβΓ υηίϋί
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δέ ώς πλείονα τήν περ\ αύτδν έπιδεικνύ μένος πρό-

νοιαν, άφορμάς αύτώ καταλιπεϊν σπουδάζεις τάς δυ-

ναμένας ύποβρύχιον αϋτοΰ τήν ψυχήν έργάσασθαι ;

"Η ούκ οΐσθα ότι ή νεδτης καί χαθ' έαυτήν μεν

εύόλισΟδν έστι πράγμα καί δξύ^ροπον πρδς χαχίαν ;

"Οταν δε κα'ι χρημάτων περιουσίαν προσλάβη », πολλώ

μάλλον έπι^επέστερον το κακδν γίνεται. ΚαΟάπερ

γάρ πύρ ύλην προσλαβδν, σφοδροτέραν άνάπτει τήν

φλόγα • ούτω χα\ ή νεότης χαθάπερ πυράν τήν ϋλην

των χρημάτων δεξαμενή, τοσαύτην άνάπτει τήν χά-

μινον , ώς όλόχληρον έμπρήσαι τοΰ νέου τήν ψυχήν.

Πότε γάρ δ τοιούτος δυνήαεται σωφροσύνης έπιμελή-

σασθαι , κα\ άκολασίαν φυγείν , καί τους υπέρ της

αρετής πόνους άναδέξασθαι, ή τι Ετερον πνευματικόν;

ρ". "Η ούκ άχούεις τοΰ Χριστού, δτι Ή μέριμνα τοΰ

αιώνος τούτου «αϊ ή αχάτη τοΰ χΛούτον συμχνί-

γει τον Λογισμύν, χαϊ άκαρχος γίνεται • ας χαΐ

άκανθας ώνόμασεν ; Ειπών γάρ τδ εν μέν τού σπόρου

είς τάς άκανθας έμπεπτωχέναι, είτα έρμηνεύων τοίς

μαθηταϊς τίνες είσΐν αϊ άκανθαι, φησίν • Η μέριμνα

τον αΙώνος τούτον , χαϊ τ} αχάτη τον χΛούτον

συμχνίγει τόν Λογισμύν, χαϊ άχαρχος γίνε

ται. Κα\ καλώς άκάνθαις παρείκασε τήν μέριμναν τού

αιώνος τούτου. ΚαΟάπερ γάρ αί άκανθοι ούκ έώσι προ-

κύψαι τδν σπόρον , άλλα τή πυκνότητι συμπνίγουσι

τδ καταβληθέν ■ οΰτω κα\ αί μέριμναι αί βιωτικα\

τδν σπόρον τδν πνευματιχδν, έπειδάν είς τήν ψυχήν

Χατα6ληθ|) , ούκ άφιάσι καρπδν ένεγκεϊν, άλλα συγ-

χαίουσαι χα\ συμπνίγουσαι, καθάπερ αί άκανθοι, ούχ

έώσι προκύψαι τδν σπόρον τδν πνευματικόν. ΚαΙ ή

αχάτη , φησ\ , τοΰ χΛούτον. Καλώς είπεν άπάτην

τοΰ πλούτου ' κα\ γάρ δντως άπατη εστί. Τί γάρ

όφελος τών τοσούτων ταλάντων , καΐ της τοσαύτης

τών χρημάτων περιβολής ; ΙΝ'α\ , φησί • πολλήν τήν

εύφροσύνην παρέχει το κεκτήσθαι. Ποίαν εϋφροσύνην;

Κα\ τί λέγω εύφροσύνην ; ΟύχΙ τούτο μάλιστα τάς

άκαιρους άΟυμίας , τάς πολλάς αηδίας τίκτεσθαι πα

ρασκευάζει ; Κα\ ούπω λέγω τήν διά ταύτα κόλασιν

έπηρτημένην, άλλ' απλώς τά έντώ παρόντι βίιο, δτι

ούδε ήδονήντδ πράγμα έχειν δύναται , άλλα καθημε-

ρινάς ταραχάς κα\ αηδίας. Κα\ ούχ ούτω τήν Οάλατ-

ταν έστιν ίδείν πρδς τά κύματα κορυφουμένην , ώς

τήν τοιαύτην ψυχήν ύπδ τών λογισμών κα\ τών παθών

πολιορκουμένην, κα'ι προς απαντάς καΐ οικείους κα\

αλλότριους άηδώς διακειμένην. Κα\ έάν ποτέ κάν μέ

ρος τι τούτων ύφέληταί τις ( πολλά γάρ τά συμπί

πτοντα , κα'ι πολλοί οι έφεδρεύοντες , χα\ οίχετών

χακουργίαι , κα\ δυναστευόντων έπήρειαι ) , τότε δή,

τότε εύρήσεις τους τοιούτους άβίωτον τδν βίον ηγου

μένους. Ποίων ούν ούκ αν εΐεν [57-] θρήνων οι τοιού

τοι άξιοι , οι κ»θ' εαυτών άπαντα πράττειν σπουδά

ζοντες , και έπ'ι λύμη της εαυτών ψυχής ταύτα συλ

λέγει-/ ρουλόμενοι; .Άλλ', ει δοκεί, τούτους καταλι-

πόντες , έπ'ι τήν κατά τδν δίκαιον ίστορίαν έπανέλθω-

μεν, καΐ Γδωμεν τών έξή; τήν άκολουΟίαν. "Εστησε,

φησ\ , Ονσιαστι'ιριυν εν τη μερίοι τού αγρού, χαϊ

έχεκα.Ιέσατο τον θει)ν ΊσραηΛ, κα\ λοιπδν έν Ση-

κίμοις τήν οίκησιν έβουλεύσατο ποιήσασθαι. Άλλ'

δρα πάλιν όπως 6 δίκαιος και ενταύθα τήν οίκείαν

έπιείκειαν έπιδείκνυται. Τί γάρ ; 'ΕζήΛΟε , φησ\,

Λεϊνα ή Ονγάτηρ Αβιας . ΙδεΤν της θυγατέρας τών

εγχωρίων. Καϊ Ιδών αύτ ην Συχέμ ό νίύς Έμώρ,

έχοιμήθη μετ' αυτής , χαϊ ήγάχησε, φησί. την χαρ-

Οένον. χαϊ έΛάΛησεν αυτή χατά την διάνοιαν της

παρθένου. Ε1ί•; δσον έστ\ν ή νεότης κακόν, <> έπει-,

■ δανϊΐ.βΐ 8Ρ« πΐϋδ.βταν 8έ χα! χρημάτων περιουσία προσ•

τεΟή, χαθάπερ πΰρ. Μογ. ιιΙ ίη ΙβχΙα. Ι Ίπιιρίβ Ι('<:Ιϊοφι;ι<ΙπιΙ.

* 5Ϊ€ β ΟοβΙ. οΐ δϊ* ςοΓΓΟχίωυί. ΕιΙεοβΙαΓ έιι^ιοή. Ευιι.

δάν μή ?χη χαλ.ινδν , τδν ευσεβή λογισμίν ; ΕΚ*

γάρ, φησί, τήν χόρην, χα\ δλο; ύπδ της όψεως έρω

τος γεγονώς, τήν έπιθυμίαν είς έργον εξήγαγε , Καϊ

έ.Ι&Χησεν αύτη χατά τήν διάνοιαν της χαρΟένον.

Τί έστι, Κατά την διάνοιαν της χαρθένον ; Επειδή

νέα ην ή κόρη , εκείνα , φησίν , αύττ) διελέχθη , ά

ήν ίκανά έπισπάσασθαι χα\ έλείν αυτήν. Καί φησι

πρδς τδν -πατέρα. ■ Λάβε μοι την χαιΒίσχην ταύ-

την είς γυναίκα. "Ηχούσε δε δ Ιακώβ τδ γεγονδς,

κα\ τέως πράως Ιφερεν, αναμένων τών αδελφών αυ

τής τήν παρουσίαν. ΤΗσαν γάρ έν τοίς ποιμνίοις.

Καϊ χαρεσιώχησε , φησ\ν , Ίακωβ εως τον έΛΟεϊν

αυτούς. Παραγενομένον'δέ τον Έμωρ χρύς τόν

Ιακώβ , ήΛθον καϊ οΐ άδεΛροϊ της Δείνας • χαϊ

άχούσαντες τά γεγενημένα είς ζην άδεΛφην αυ

τών, χατενύγησαν. Τί έστι, Κατενϋγησαν ; Έλυπή-

θησαν, ούκ άνεκτδν αύτοΐς ώφθη , άλλα και πάνυ χα-

λεπδν, κα\ λύπης αύτοϊς ύπόθεσις γέγονε. Ανχηρύν

γάρ, φησίν, ?7>• αύτοΤς σφόδρα, δτι άσχημον έχοίη-

σεν έν ΊσραηΛ Συχέμ, κοιμηθείς μετά της θνγα-

τρ'ος Ιακώβ. Όράς τών παίδων τήν σοιφροσύνην;

Μεγίστην ύβριν τδ πράγμα έλογίσαντο. Είδες πώς

μέν ό δίκαιος τους εαυτού παϊδας έπαίδευσεν είς τήν

άρετήν; πώς δέ δ τοΰ Έμώρ υίδς είς έργον άγαγών

αυτού τήν έπιθυμίαν , τφ πατρ\ χαϊ πάση τή πόλει

ολέθρου ΰπόθεσις γίνεται ; Άλλα πρότερον άκούσω-

μεντά παρά τοΰ Έμώρ πρδς αυτούς λεγόμενα, κα'ι

μετά ταύτα είσεσθε τών αδελφών της Δείνας τήν παν-

ουργίαν , καϊ δπως έχδικήσαι τά είς τήν άδελφήν

γεγενημένα σπουδήν έποιήσαντο. Κα\ έΛάΛησε, φη

σίν , οίτοΓς Έμώρ Λέγων ■ Συχέμ ό νΙός μου

χροείΛετο τή ψνχη την θυγατέρα ύ(ΐών. "Ορα πώς

ήδη τδν μέλλοντα καταλήψεσθαι αύτδν ϊλεθρον μη

νύει. ΠροείΛετο, φησ'ι, τη" ψυχή , άντ\ τοΰ, Τήν ψυ

χήν αύτοΰ έξέδωκεν υπέρ της Β^α-ρΙς υμών. "Εκεί

νος μέν Ιλεγε, τήν έπιθυμίαν αυτού τήν έπ'ι τήν κό-

ρην δηλών • μετά βραχύ δέ έμάνθανεν, ότι της απ

ώλειας κα\ εαυτού κα\ πάντων τών αυτόθι τοΰτο έσται

ύπόθεσις. ΈπεΙ ούν, φησιν, ούτως έκκαίεται της

κόρης, Αότε αύτην αύτφ γυναίκα, καϊ έχιγαμ-

βρεύσατε ήμΐν. Τάς θνγατέρας υμών δύτε ■ημ'ιν •

καϊ τάς θυγατέρας -ημών Λάβετε τοις ν'ιοΤς υμών,

καϊ έν -ημΊν κατοικείτε. Καϊ Ιδού ι) γη χΛατεϊα

εναντίον υμών , κατοικείτε χαϊ έμχορεύεσθε έχ'

αυτής, χαϊ κτήσασθε έν αυτή. "Ορα τδν πατέρα

διά τήν περί τδν παίδι φιλοστοργίαν δσην ποιείται

[575] πρδς τους ξένους τήν φιλοφροσύνην , κα'ι δπως

αυτούς έφελκύσασθα•. βούλεται, πάσης αύτοίς της

χιΰρας τήν έξουσίαν διδούς. Κα\ ταΰτα μέν δ πατήρ •

ό δέ παις θεασάμενος τοΰ πατρδς τήν περ'ι αύτδν κη-

δεμονίαν , χα\ δπως πάντα ποιείν έτοιμος ήν, ώστε

αύτφ είς έργον άγαγείν τδ σπουδασθέν , προστίθη σι

χα\ παρ' εαυτού, καί φησι τψ Ιακώβ καϊ πρδς τους

αδελφούς τΓ;ς κόρης• Ενροιμι χάριν εναντίον υμών,

χαϊ δ έάν είχητε, δώσομεν. ΠΛηθύνατε τήν φερ-

νήν, χαϊ δώσω, καθ" δ τι αν εϊχητέ μοι, χαϊ δώ

σετε μοι τήν χα'ιδα ταύτην ε'ις γυναίκα Είδες καί

τδν πατέρα διά τήν περ\ τον παίδα κηδεμονίαν πολλήν

τήν παράχλησιν ποιούμενον, καί τδν νέον έτοίμως

άπαντα προίέμενον υπέρ τοΰ της κόρης έπιτυχείν:

γ*. Τούτο γάρ, τούτο τδ όλέθριον πάθος πάντα πείθει

τδν άλόντα καταδέξασθαι, μέχρις αν αύτδν είς αύτ'.ν

άγάγη τού άδου τδν πυθμένα. Κα'ι θέα μοι • ό μέν

πρεσβύτης Ιακώβ ταύτα άκούων σιγά, κα'ι τήν οί

κείαν έπιείκειαν μιμούμενος ουδέν φθέγγεται, άλλα

πράως φέρει τήν είς τήν θυγατέρα γεγενημένην έπή-

ρειαν. ΟΙ δέ νίοϊ Ιακώβ είχαν, φησ\, τώ Συχέμ καί

Έμώρ ζώ χαζρϊ αΰτον μετά δάΐου, χαϊ έΛ.Μ,σαν
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αύτοίς, δτι έμόΛυναν την άδκ.Χφ'ην αυτών. Σκόπει

μοι διά τήν τοϋ ένδ; λαγνείαν πώς άπαντες οί την

πόλιν οίκούντες συναπολαύουσι τών κακών. ΚαΟάπερ

γαρ πύρας άναφθείσης κα\ οΐ πλησίον οίκοΰντες τοϋ

κινδύνου μετέχουσι, του πυρός άπαντα έπινεμομένου•

τδν αύτδν δη τρόπον και νύν ή τοϋ νέου ακολασία ού

μόνον τον πατέρα, άλλα κα\ πάντας τους της πόλεως

Αρδην ήφάνισε. Τί οΰν οί παίδες τοϋ Ιακώβ ; Μετά

δόλου προς αυτούς αποκρίνονται. "Αξιον άκοϋσαι, ίνα

μάθητε όπως ύπερήλγησαν της αδελφής. Είπαν γάρ,

φησ\, Συμεών χαϊ Αενϊ άδεΛροϊ Δείνας, υΐοϊ δέ

Λείας ■ Ού δυνησόμεΟα ποιησαι τύ ρήμα τοϋτο,

δον>•αι την άδεΛφην ημών άνθρώπφ , ος ίγει

ακροβνστίαν. Έάν ονν περιτέμνησθε την σάρκα

τής άκροβυστίας υμών, δώσομεν τάς θυγατέρας

ή/ίώ»• ύμΤν, καϊ ά.ιό τών θνγατέριον υμών Ληψύ-

μεΟα, χαϊ έσόμεΟα ώς γένος έν. Τα μεν τη; προτά

σεως εύλογα κα\ ακόλουθα- άλλα μετά δόλου , ιρησ'ι,

{•.ελέχθησαν. Καϊ έάν μη βούΛησθε, φησ\, τοντο

Λοιήσαι, Λαΰάντες την θυγατέρα ημών άπεΛεν-

αόμεθα. Ταϋτα μεν οί περ\ τον Συμεώνα κα\ τδν Λευ\

τδν κατά πάντων φόνον μελετώντες προέτειναν. Εκεί

νοι δέ προς το σπουδαζόμενον όρώντες, κα\ τήν κόρην

λαβείν επιθυμούντες, κατεδέξαντο τά είρημένα, και

ήρέιθησαν τοις προταθείαιν. "Ηρεσε γαρ, φησίν, ό

Λύγος εναντίον αυτών , χαϊ ούχ ήμέΧΛησε * τοΰ

αΛηρώσαι τά (ιηΟέντα ό νεανίσκος. Ένέχειτο

γίιρ τή θυγατρί Ίαχώβ. "Ολος, φησ\ν, ήν τή επι

θυμία τή; κόρης έκδεδομένος. Καϊ έΛΟόντες αυτός

Γ« χαϊ ό πατήρ πρύς την ΧύΛην, φησ\, διε.Ιέγθη-

σαν πϊισι τοϊς την πύΛιν οίχονσι, κα\ συνεβουλεύ-

οαντο τήι περιτομήν καταδέξατθαι κατά την εκείνων

-ρότασιν, κα\ δέξασθαι αυτούς πρδ; τήν συνοίκησιν.

Κα\ έπλήρουν εκείνοι παραχρήμα τά παρά τοϋ Έμώρ

κα\τοϋ Συχέμ λεχθέντα• χοΛ πάντες άΟρόον τδ ση-

μεΤον τής 'περιτομής ε«\ τδ σώμα έδέχοντο. [574]

"Αλλά τούτο μαθόντες οί περ'ι τδν Συμεών κα\ τδν

Λευ\ είς έργον άγαγεΐν επείγονται * τά ήδη βουλευ-

θέντα αύτοίς• ΚαϊΛαΰόντες έκαστος την μάγαιραν

αύτοϋ εΙσηΛΟον είς τήν πό.Ιιν άσραΛώς. Τί

έστιν, ΕΙς την πό.ϊιν άσρα,Ιώς ; Καίτοι δύο μόνοι

δντες, πρδς τοιούτον πλήθος παρετάτ.τοντο • άλλα πολ-

λήν αύτόϊς τήν άσφάλειαν προεξένει τδ πάντα: εκεί

νους καΟάπερ τραυματία: κεϊ-Οαι. "Ινα γάρ τοϋτο

ήμίν δήλον ποιήση ή θεία Γραφή, φησίν ■ 'Εγένετο

δέ έν τή ήμερα τή τρίτη, δτε ήσαν έν τώ πόνφ.

Τούτο έκείν.ις τήν άσφάλειαν κατεσκεύαζε, κα\τοϋς

δύο Ισχυρότερους τών πολλών είργάζετο. Καϊ άπ-

έχτειναν, φησ\, πάν άρσενιχύν, άντ'ι τοϋ, πάντας

τους άνδρας τους διά τδ «εριτετμήσθαι κείμενους, ώ;

ειπείν, πρδς τήν σφαγήν έτοιμους δντας• κα\ μετά

τών άλλων χα\ τδν νέον, τδν είς τήν άδελφήν αυτών

(ιβρίσαντα, έπεξήλΟον. Καϊ ούκ άρκεσΟέντες τη τοσ•

αύτη τιμωρία, κα\ τά πρόβατα, φηι\ν, αυτών καϊ

πάντα τά κτήνη, κα^ πάντα τά σώματα αίχμαλωτί-

σαντες, οϋτοις έπανήλΟον, κα\ αϋτανδρον άνεΓλον τήν

•πόλιν. Είδες, αγαπητέ, ίσον είργάσατο κακόν ένδς

νέου προπέτεια ; είδες όσον ήνεγκεν δλεθρον πάσι

τοις τήν πόλιν οίκοϋσι; Ταϋτα δή μανΟάνοντε; άνα-

ναιτίζωμεν τών ημετέρων παίδων τάς ορμάς, καϊ

■πολύν τή νεότητι τδν χαλινδν κατα-ικευάζωμεν, τδν

άπδ του φόβου, τδν άπδ τής νουθεσίας • κα\ έπιμελώ-

μεθα της αυτών σωφροσύνης, και πάντα ποιώμεν

χα\ πραγματευώμεΟα, ώστε τήν ήλικίαν τής νεότητος

βυνηθήναι διαφυγεΐν τάς άτοπους επιθυμίας. Διά γάρ

τούτο κα\ ό κοινός ημών Δεσπότης ίδών τής ανθρω

πινής φύσεως τήν άσΟένειαν, τδν γάμον ένομοΟέτη-

βεν, ώστε τής παρανόμου ήμας μίξεως άπαγαγείν.

Μή τοίνυν άμιλώμεν τών νέων, άλλ" ίδόντες τής

" Ι XX 2χρόν•.«.

ήίούλον».

καμίνου τήν πυράν, πρ\ν ή είς άσέλγειαν έγκυλι-

σθήναι, σπουδάζωμεν κατά τδν τοϋ θεού νόμον αυ

τούς συνάπτειν πρδς γάμον, ίνα κα\ τά τής σωφρο

σύνης αύτοϊς διατηρήται, κα\ μηδεμίανλύμην δέξων-

ται έξ ακολασίας, έχοντες αρκούσαν παραμυΟίαν, κα\

δυνάμενοι τής σαρκός τά σκιρτήματα καταστέλλειν,

κα\ χολάσεως έκτδς είναι. Άλλ' Γδωμεν όπως τά παρά

τών παίδων γεγενημέναδιέΟηκετδν πρεσβύτην. Είπε

γάρ, φησ\ν, Ίαχώ6• Συμεών χα) Λεν), μισντόν

με πεχοιήχατε, ώστε χονι\ρύν με είναι τοις χατοι-

χοΰσι τΐ\ν γήν. Τίνος ένεκεν, φησ\, τοσαύτην έπεδεί-

ξασθε τήν άμυναν ; Τά γάρ παρ' υμών γεγενημένα

μίσος έμοί μέγιστον προξενήσει παρά πάντων τών

κατοικούντων τήν γήν. Είτα δεικνϋς τήν δείλίαν, έν

ή κατέστη, φησίν, Έγώ δέ είμι όΜγοστύς, χαϊ

σνναχθέντες έ.ι' έμέ σνγχόψονσί με, χαϊ έχτρι-

βήσομαι • μονονουχ\ λέγων ■ Ούκ Γστι ότι ολίγοι δντες

ευκόλως τά αυτά κα\ ημείς πεισόμεΟα, ώσπερ ύμείς

τούτους διαθείναι ήβουλήθητι. Κα\ καθάπερ ό Συχεμ

τώ πατρ\ και πασι τοις τήν πόλιν οίκοϋσι τούτου τοϋ

ολέθρου γέγονεν αίτιος, ούτω κα\ ΰμεϊ; έμοί. Διά γάρ

υμάς και αύτδς μισητδς Ισομαι, και ουδέν τδ κωλύον

έκτριβήναί με διά τήν ύμετέραν τόλμαν. 0/ δέ, φη-

α\Ί,εΊ.ιαν• Ά ΚΙ 'ώσεί πόρι-χι χρήσονται τή άδεΛρή

■ημών ; "Ορα τους παίδας σωφροσύνης ένεκεν τήν

άμυναν έπιδειξαμένους• [375] απολογούνται γάρ τώ

π'ατρ\, καί φασι• Κατήσχυναν ημάς, ώς ειπείν, ώσε\

πόρνί) εχρήσαντο τή αδελφή ημών • και διά τούτο

τούτο" ποιήσαι κατηναγκάσθημεν, ίνα κα\τοίς εις τδ

έξης διδασκαλία γένηται, μή τοιαύτα τολμών. ^

ο'. Άλλ' δρα μοι λοιπδν ενταύθα τήν άφατον τοϋ θεού

κηδεμονίαν τήν περ\ τδν δίκαιον. Έπε•.δή γάρ εΐδεν

αύ'τδν δεδοικότα διά τά ύπδ τών παίδων γεγενημένα

τήν αυτόθι οίκησιν, Είχε, φησίν, ό θεός' Άναυτάς

άνάβηθι είς τδν τόχον ΒαιΟίχΧ, χαϊ οίκει έχει.

Επειδή δέδοικας τους ενταύθα, αναχωρεί, φησ'ιν, εν

τεύθεν, καϊ οϊκει είς τήν Βαιθήλ, Καϊ ποίησονέχεϊ

θι-σιαστήριον τώ Κνρίφ τώ ό?θέι•τι σοι έν τω σβ

άχοδιδράσχειν άπύ προσώπου Ήσαν τοΰ αδελ

φού σον. Καϊ ειπεν Ίαχωβ τώ οίκφ αύτοϋ χαϊ

πασι τοΤς μετ" αύτοϋ ■ Άρατε τους Οεονς τους ά.1-

ΛοτρΙους έκ μέσου υμών, χαϊ χαΟαρίσθητε , χαϊ

άΛΛάξασθε τάς στο.Χάς υμών , χαϊ άναστάντες

άναβώμεν εϊς ΒαιΟηΛ, χαϊ πνιήσωμεν έχει Ουσια-

στι]ριον τώ Κυρ/φ τ<]> έπαχοϋσαντί μου ενήμερα

ΘΛίψεως, δς ήν μετ' έμοϋ, χαϊ διέσωσε με έν τά

όδώ, ή έπορεύ&ην. Σκόπει τοΰ δικαίου πάλιν τήν

ϋπακοήν καϊ τδ φιλόθεον. Επειδή ήκουσεν, 'Αναό'ηΟι

ίίς ΒαιΟήΛ, καϊ ποίησον θυσιαστήριον, καλέσας

πάντας τους αύτοϋ είπεν • "Αρατε τους θεούς. Ποίους,

5ν τις είποι, θεούς ; Ούδαμοϋ γάρ έστιν ίδείν θεούς

αύτδν έσχηκότα • άνωθεν γάρ και έξ αρχής φιλόθεος

ήν δ δίκαιος. Άλλ' αίνιττόμενος ίσως τους θεούς τους

τοϋ Λαβαν, ούς ή 'Ραχήλ ήν ύφελομένη, διά τούτο

φησιν "Επειδή μέλλομεν τψ άληθινώ θεώ, τώ άεί μοι

τήν παρ' αυτού προστσσίαννείμαντι, τά; ευχαριστίας

άναφέρειν, έξάρατε, εΓ τινά έστιν ΰμϊν είδωλα, Καϊ

χαθαρίσασθε, χαϊ ά.ΙΛάξσσθε τάς στο.Ιάς υμών,

κα\ ούτως έπ\ τήν πόλιν δρμήσομεν, κα\ έξιυθεν και

έσωθεν εαυτούς καθάραντξς, ούτω συνέλθετε. Μή μό

νον τή τών Ιματίων φαιορότητι τήν χαϋαρ6τι\χα δει-

κνύντ'ες, άλλα κα\ τή τών είδιόλων αφαιρέσει τους

λογισμούς τής διανοίας έκκαθάραντες, ούτως άνέλ•

θωμεν έπ^ τήν Βαιθήλ. Καϊ έδωκαν, (ρη«, τώ Ία-

χϊοβ τους θεούς τους άΧΙοτρίονς (ού γάρ ήσαν αυ

τών), χαϊ τά ένώτια τά έν τοΐς ώσϊν αυτών. "\ζως

γάρ κα\ ταϋτα σύμβολα τίνα ήν τών ειδώλων εκεί

νων, ί:Ί χα\ ιύτ3ι μιτά «ών θεών Γ^οσφέρουσι τφ
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ϊιιίβηιροαιιΐΐαιη ιιηί νοι-^ϊ εϊνΐι.ιίοιιι Ιι ιΐ/ιΐηιιΐοδ ροΒηα-

ηιηι χι.Γΐί Π.ιιιΙ. δίουΐ οιΓιιη 3οοοιι>3 |ΐ)πι , φιί ρπιρο

Ιι ιΙμΙ;ιιιΙ ρει*ίοιι1ί διίιιΐ |υι ΐί(•ί|>οδ , ίριιο οπιηί.ι (Ιορ.Ί-

8. οιιΐο : οοιίβηι ιιιοϋο 61 Ιιοιιο 3(Ιο!θ500ΐι1ίδ ίιιίεηιρε•

ηιιιΐία ιιοιι ,ιιΐιιιιι ραΐτοη) , βοιΐ οι οιιιηββ ιιιΊ/ι$ οίνεβ

δίιηιιΙ ριτϋίιΙΊΐ. ΟυίιΙ ίβίΐιιι- ΙίΙίϋηοοΙι ? Ι)οΙο50 εΐδ ιτ-

βροηύοηιιιΐ. Ιιίμηιιηι ο$ι αικίίΐιι, υι (Ιίδοαίϊδ ο,ο.ιιιΐηιη

ριορΙΟΓ δΟΓΟΙ οιιι ιΐοΐιιοηιιιΐ. 14. ΟίΧίΠΙΙΙίΟηίηΐ,ΊΐΙφίίΙ,

ϋχ/ηιεοα εί ί.(ν\ (ταΐτα ϋχιχιν , [ιΐί'χ πνίαη Εχαι : Λ'οιι

ροίοηιιικ* [ααη ΐβΓίαιη Ιιοε , ιι/ ιίειχιχα ιοτοταιι χιο-

«ίιαιιι Ιχοιχινιχ ηχχχ Ιιαΰεί ρτα'ριιΙ'ιχιιη. 15. 6Ί' χφΐιιτ ογ•

εχιιηε'χύαηιχη'ι εατηε ρτοεραΐη ν&Ιή , 10. αιώνιοι* /!/?««

ιιοίίινίί νοΰ'ιι, ει Λΐ (χΐ'ιαοχα ιΐίίΐΓΐί αεεχρχεχχχχα , εί ίτί

μ«« ψιιαχ ;/<■»«.< κιι κ »ι. II. π; ηιιίαΥιιι ριοροδίΐίο Ιιοιιβ-

Μα οιπί, <•ι πιΐίοιιί εοιιδοιιϋιιεα, 50ι1 ουιιι ιΐυΐυ, ϊιιΐ|αίΙ,

ιΐκΐ.ι <>•>ι. 17. Ει «' ηοΐαεήΐχί, ίιιψιίΐ , Ιιοε [αεετε , αε

ί <•ρ«ι /'''" ηοιίτα ιώ'ώνηιιι. Η;ιε φιίόΌιιι δνιιιοοιι οι

Ι.ονί ρ.τιίοιη οιηΐιϊυηι βοουηι πιοιίίΐιιιιΐοδ ρι-οροδυο-

ηιιιΙ. ΙΙΓι ηιιΐβιη ΓΟδρ'ιοΐοιιΙοδ αιΐ φιοιΙ οχ<ροοΐ:ιοαοΐ,

ριιε11;ιιηφιο ΙιπΙιογο οιιρίεηίοβ, οοιι*ο. 5• πιιιΐ ίιι Α\&\ ,

οΙ ρΐηοιιοιιιιιΐ οίδ ρι-οροδίΐα. Πϊοϊΐ πιίηι : 18. ΡΙαειιχΙ

εοηιιιι Α ίίτιιιο, 10. ει ιιοιι Ιατάαηΐ ιιάχηιρίετε ά'χεία

αύοΐαεεχα. ϋερεηΰαΐ ειχχχιχ βΐϊιηη ΙιιευΙ). ΙΙοο οδΐ, Ιο-

Ιιιιιι 80 ίιι ρικΊΙα; αηιοΓΟίη ύειΙκΙοΓηΙ. 20. Ει νειχετχιχχΐ,

ίικ|ΐιίΐ, Ίρα βΐ ραίει• ε]ιι$ αά ροι-ίπιιι, εί Ιοηιιιιΐΐ {ΐιιιΐ οιιι-

χιίΰχιι η«χ 'χιχ ανχίαίε ΙκώιίαΙαιιιΐ , 61 εοιίδοΐϋεπιηΐ ιιΐ

ιΊινυιιιείδΊοιιβιη δΟδοίροΓΟη! δοουικίοιη ο1>Ιηΐ;ιιιι 31)

ίΙΙίδ οοικίίιίοιιοηι, 61 υΐ ίϋοδ ιιιΐ οοΙιηοΊιηΓιοιιοηι ηοοΐ-

ροιοιιΙ.ΙιιιρΙεΙίΛΐιΙ ιΙΙί 8ΐ:ιΓιιη (]ϋ;εηΙ) ΕιιιογοΙ 5)τΙΐί•ιη

ιΓιιία δοιιΐ, οι οπιηββ δϊιιιπΙ εΪΓΟοηιείΐιϊοιιϊί ςϊςιιιιοι ίιι

ιοιροιο ηεεΐρίιΊκιιιΙ. ΙΙοο ιιυΐ ΓΟΒε'ινεπιηΐ δχοιεοο ηε

Ι.ονί, φια; ]:ιιο ιίοιίιιηι δεευηι πιβϋίΙ;ιΙ)ηηΐυΓ , ορβΓΟ

ιοιιιρίονεπιιιΐ ; 25. Ει ααερίΐι ιν/ί/ηϋ ρΐαάΐ'α ιιιη, ίη-

;/ΐι•ί«ι ίκιιί ίη αν'ιίαΐίΐη ιεαιη. Οιιϊιΐ εκί, Ιη άνϊΐαίειη

Μ-ΐΊΐη• ? Οιιία ευηι 8θ!υιη ιΐιιο εδδεοί , Ιιιηΐχ- ιοιιΙΓιΐυ-

•Ιίιιί 5β ορροδιιεΓυιιΙ : μίΙ οκι{,ίι»οι είδ δοοιιιίΐ:ιΙοιη

ρπ'δΓιΐΊι, ιριοιΐ οηιιιοδ ΊΙΙΊ 8»ιιεϋ ροειτοΐ. ΟιμηΙ οι

ιιοΐιΐδ οιαιιΊΓυδΙηΓΟΙ (ΙϊνΊηϊ δεπρΙοΓη, Εαείηηι αϊ, ίιι-

ηιιίΐ, ίιι ί/ίί Ιηΐΐο, ψιαηιΐο εταηΐ ϊιι άοίοτε. Ηοε ίΙΙοβ

βιόιιγολ ΓοϋιΙϊιΙϊΙ, βΐ ιΐοοδ Γοι ΙίοΓ68 οιοΐιίδ Γεοίι. ΟίΠ-

(/«•πιιιί, Ιιιιμιίΐ, οιιιιιβ ιιιοίίΐι/ίιιιΐΗΐ, Ιιοε εδί, οηιιιεδ νϊηιβ,

ΐ|ΐιί ρηιρίιτ εΪΓεοιιιοίδ'ιοηειο ]:ιοο1>3ΐιΙ, ρηπιΓιψιο

ΐ'πιιιΐ, ιιΐ ίΐ;ι ιΓιο.ιιιι, οι ικ (:'κΙοι οοΐιιΐ' : ει οιιπι »1ϋδ εΐίηοι

ρινοιιοιιι οΙΐί δοιιΐ, ψιί ριιεΙΙαιο νίΐΊηνεηιΙ. Ει οοιι

••«ίιΙγιιΙι Ι,:ιγ νίικίϊοΐ», ειίαιιι ονε» , ΐοφίΐΐ, οοηιηι βΙ

οιιιιιΐ» |Μ•εοι•;ι , ιιιηηίαιριβ οοτροτ» ίη είρϋνίΐηΐβιη

ιΙιΐΜΤΐιιιΐ , ηο Γίνίΐηΐε ν'οϊδ όοδϋΐοΐα ει άϊτερίΛ η•ϋ-

ΐιτιιιιΐ. νίιϋΛΐί, ιΐϋιτίε, ηιιηιιΐιιιιι ιιιιιΐιιιο οριταΐ.ι δίΐ

ιιιιίιι-ί ]ιινειιί8 Ιοιιιοιίι.ί8? ν'ιιΐίδΐί (]ΐι:ιπΙαιη ηΚιιΙίι ριτ-

ιΓιΐ'Ίειιι οιιιιιϋιιιβ είνίι.ιΐηοι ΙιηΙιίΐηιιΐϊυοδΤ ΙΙιι-ε δείειιΐοβ

πΤΓεοριιιιΐϊ (ίΐΐοπιοι ηοβίΓΟΠιπι ϊηιρεΐιΐ8, ιηπ{;ιιυοΐ(|ΐιβ

ΓιίΓοΓβιιι ηΙΐδΐιτΓοιιϋο εί ηιΐηιοοεικίο εοηιρεδεηιηιΐδ :

οι ειίΓΟίιιυί οοπιιη ΜδΓιΐιιίοιο , οηιιιϊηηιιε Γιιοϊηηιοδ οι

ΐΓηεΙοιηιικ. ιιΙ ηΐΐδΐιηΐηδ οοηοιιρϊδοβηΐϊίΐβ ]ιινοηίΙί8 :ι•ΐ:ΐ8

('ΙΤίΙβΟΓΟ ροβ*ΐΐ. ΝϊΠΙ ρΓοριβΓ Ιιοε ει εοηιπιιιιιίδ ΟοπιΊ-

ιιιι$ ιιοϋΙΟΓ 8010Μ8 Ιιοηι:ιιΐ;0 ιοιίοπν ΌιΙίποΊ|;ιΐι•ιιι , ηιι-

ρΙι:ι<< «ΙοιΙίι ιΊ ΝΛΐιοίνίΙ, ιιΙαΙ) ΜΙίοίιο οοιιοιιΐιίΐιι α1>81ϊ-

Ι10Γ0ΜΙΓ.

ίηναια «ιιοηΐιι» ;'ιι«3 •ιιι/ί. — Νε Ί^ϊΙιιγ ιιοςίίβηοιοδ

]ιινοιιεδ, βειΙ δεΐοπίεβ Γοπιιιείβ ίιιεβικίίυιη , ρηυβφυιι»

ίο Ιιιχοιϊα ϊηιρΙϊεεηΐιΐΓ, δΐυϋβοηιοβ βοδ βοουιιιίοιιι Ιο-

βεηι |)εί ιιυμϋβ οο|ηιΙ:ιι-6 , οι οι οοηΐίιιοοΐί:ιηι βιιοια

ειΐδίικίίιιιιΐ, ιιιι11ιιηΐ(|ΐιε υ":ιιηηιιηι Ιβδοϊνΐβ; δΐι;υ Ιια-

υοηιιΐ, Γοηιεϋϊο ϋΐίηο δΐιπιρίο, οι ροδδϊιιΐοηπιίδ ϊιιϋο-

ηιίΐοδ ηκιΐοβ ιορΓΪηιβΓΟ, ει ραοαιη οΠΌ^ογο. ΚοιΙ νί-

ϋοηηιιΐϋ ΐ|ϋοηιοάο εα ηιι;Β η ροοι ίδ ί:ιο.ΐ3 .-ιοιΐ , βοιιοιο

.ίΙΓοοογϊοΙ. 00. ΩΊχχΊ ειιίηι, ίιιΐ|ϋίι, ^ιι^υΰ : ϋι/ιιαοιι 1 1

Αοιί, εχοίχιηι ηιε /«ίϊίίί , χιΐ χιιοΐαίχιι ,ί/ο «ϊιη ΙχηΙιίίαΙο•

π/ιβ5 ΐεη/Β. ΟιΐϋΓΟ, ϊιιπ,ιιίι, Ιαηίοηι ΓεοϊδΙίδ νίιι<Ιίοΐ3ΐη?

Νιιηι φια; α νοίιΐδ Γηοΐη ειιιιΐ , οιΐίιιηι ηιΊΙιί ηι.τχίιιιιιηι

ρηιΐοιιΐ αριιιΙ οιηιιεδ Ιι:ιο:ΐ3ΐοιβ8 Ιβιια: Ιιιι]ο«. Ποιιΐιΐο

ιιιοιιδίιαιιδ ΙϊηιοΓοηι ίιι ο,ιιο οι:ιΙ οοιίδΐίΐϋΐυί, ΜχΙχχ ηιι-

Ιαιχ, ίικμιίΐ , ριη-νχιι ιιμιιιοπι» εα, ει εοχχ^τε^αύ οοηιηι

νχε , ρετεαιχαιΐ »ιε , ει εχίεηιτ : φΐαδί αΊοεπιΐ : Νβϊεί-

Ιϊδ ιριοϋ ρηιιοϊ δΐιιηο8? Γ.οίΙε εηϋβηι εί ηοδ ρ.ΊΐίοηιιΐΓ,

φΐίΐιιΐδ νοίιΐδ ϊΙΙοδ 3Πκοΐ6 ρΐιιουϊΐ. Ει βοιιι 5)εΙκηι

ρακί ει οηιιιίΐηΐδ εϊνίίαιηηι Ιιαοίΐαηΐίοϋδ Ιιιφι, ϊιιΙογ-

ίΐυδ Γιιίι βϋοΐοΓ, ίΐα ει νιυ ηιϊΐιϊ. Νηιη ρΓορκτ νοβ οι

ββο οχοδϋδ οτο , νΐ ιιίΙΓιΙ ριυΐιίΐιβΐ ηοίο «ΙοΙοιιγ ρη>-

ρΐεΓ \08ΐι-3ΐιι αιι«Ι»είηηι. 31. ΙΙΙί ααΐεηι άχχβηχιχΐ, ίη-

ςιιϊΐ , Νχιηιψαά χα ίοοτίο αίχιίειχίχχτ Μτοτε χχοιίτα ?

\'ίι1ο ριιοΓΟδ εοιιΐίιιειιΐΐχ ςΓοίϊ.ι οΐΐίοηεπι δΐιιηρδί88β :

6χεοδ3οΐ βηΐια 56 μ:ι!Γί , οι ιΐίοιιιιΐ : ΙοΠιηιί» ιιοδ αΠο•

εοπιιιΐ , νοίοΐϊ δοοι ίο αοοδϊ δΐιιιΐ 80ΓΟΓ6 ηοδίΓΑ : ρηο-

ρΐεΓβα Ιιοε Γλοογθ εοαοΐί 8υηΐ08, οι οι εχίεη ϋίδοε-

γοιιΙ, δίιηΊϋα ιιοιι αικίβιε.

4. δοϋ νίο"6, οοδβεπ), Ιιίε ΐιιεοΊιοϊΙοΐη Ποϊ εοΓβιιι οη;»

]ιι Ιιιηι. Ν:ιηι ηυϊα ν'ιϋϊΐ βοπι Γοιιιιίϋίΐιιίοιη ΓΟβϊοιιϊδ

ίοεοΐΐδ ρΓΟρΙοΓ ΓιΙίοιοιιι Γιοΐιιοΐ'.ι, 1. ΩΊχίι ι χ ϋεια :

8χχγι](, ει ακεηάε ίιι Ιοααιι Βα•ιΙιεΙ , ει χΗ ΙκώιΊ* ( €η-

ρχιΐ 5ϊ> ). Οιιιη, Ιιιηιιϊΐ, οοδ φΐϊ Ιιίε ΙιηΙιϊΙηιιΙ Ιϊιιιβδ,ΓΟ-

εοιίβ Ιιϊηε, ει Ιΐϋΐιίΐα ίιι Πα:(1ιοΙ, Ει (αε χΙΓιε ηΐΐιχη Οο-

ηχ'ιιχο, ηχιχ αρραηχϊΐ ιΊΙ>ί εχιχη {χχ^ετε* α [ιιε'χε ΕκΛ (ηχΙγη

Ιιιί. 2. /•.'( άίχχΐ ίαεοΐι άοηχχιχ ηα, ει οηιη'ιΰχι$ <ιιί« : ΤοΙ-

ί'χΐε άεοι αίχεχχοχ β χχχεάχο νειίή, ει ρχιή[χεπηιχ>χ'ι, ει ιι.ιι-

ΙαΙε $ΙοΙα$ νεαίηχι, 3. ει ίχιτφΐε , ει α»εειχάαιιχιι$ ίιι Ι'η-

Ιΐιε!, ει [αεχηηχχχ» χΙΙχε αΐΐατε Οοηχ'χηο, ηχιχ εχαχιιϊιχιχΐ ιηλ

ίη ά\ε α/ΡχΠχοίχχί, φιϊ (χχχΐ ηχεεχιχιχ, εί ιαΐναηΐ χιχε ιη νια

φια αηώιιΐιια. Ληϊπι:ιϋνοιΊ6 Ιιίε ]ιΐ81ϊ οίιοϋιοιιΐΐιιηι οι

|ΐ;«:ΐ.ιΐι•ιιι ϊιι Ποιιηι. ^ιιΪ3 «ικΐίνΐι : Ααεειχάε ίιι ΒβαΊιεΙ,

ει [ιιε υΐιατε : νοοηΐϊδ, ΪΜφίϊΐ, οπιιιίοιίδ 8οϊδ, (Ιίχίΐ ,

ΊΌΙΙίΐε άεο». ΟυαΙββ , ιΐίχοπΐ ηοίδ , ιΐβοδ ? Νομ|ιι:ιοι

οοίιιι λΚΙοπιιΐδ ϊρδίιιη Ιι»Ιιιμ886 ϋοοδ : »Ι) ϊιιϊΐϊο οιιϊιιι

ΙΙι'ί «ίι'Ιιί' Γιιϊΐ ]ιΐδ108. Μ^ιιΊΙί(•ηι 5 ΓογΙο (Ιι'οδ Ι.:ιο:οι,

(|«θδ ΚαιΙιοΙ 8ιιΙιΙι:ιχογ:ιΙ, ίιΐοο ϋϊχίΐ: Οιιοιιϊιιηιςί'.ιΐίηβ.

αεΙΙΙΓΪ 8Ι1Π1ΙΙ8 νΟΓΟ Ι).•0 , (|Ι.Ϊ 50ΙΙΙ|ΙΙΤ ΙΐΙΙΐΙ.ΊΠΙ ΟΜ'ί οιι-

ι.'ΐιιι ρο>5Ϊΐ, ηιιΓοΠο δι ι|ΐΐ3 δΐιιιΐ ϊιι νοίιΐδ ίιΐοΐ.ι, ΕΙ (III•

π'/ίι-Ηΐιιίιιί, εί ηχχκαίε ύοΐιι* τνίΐηιι, 61 βίο :οΙ οίνίι.ιΐ>Ίΐι

ΡΟΓ^ΙΜΙΟΗ , 61 ίΐΐΙΙΙδ 01 Γ.ιΐ'ί - Ιι|ι|0(1:ιΐί δίίΠΙΐΙ ίΐΐίΐϊδ.

Νοιι δοΐιιηι νο5ΐίοηι ιιϊιογο ριιπίιιίοπι (ΙοοΙιιΐ'αΙο , δοιΐ

πιπί »Ιι]οοΓιοιιο ϊιΐοίοιιιηι |ιιιιϊΓίθ3ΐίδ ΓΟρίΙ.ιΐίοιιϋιΐι»

ηιειιΐϊδ 38θοιιιΙ:ιηιιΐ8 3(1 Β.οΐΙιοΙ. 4. Εί άεάηχιιιΐ , ίιι-

ΐ|ΐιίΐ, ίαειΑάευ* αΐίειιυι (ιιοιι οιιϊιιι ογ.ιιιΙ ίρδοηιιη), οί

ίιιακίΐΐ <7ΐιικ ϊιι ηι»π'<>Η« εοτκπχ. ΚοΠβ βιιϊη> ει Ι»:ι•ο

8Ϊ8ΙΙ3 (|Ι1;ΓιΙ.ιΙΙ1 0Γ3ΠΙ ίδΙΙΙΓΙΙΠΙ ίιΙιιΙιΜΊΙΙΙΙ , ΓνΙιΜ 01 Η:1•0

οιιηι (Ιϋί 3ΐΤ(τιιηΙ ϋοεοΙι. Ει- α\αεοηάχΙ εα χχχιΐΐετ Ιετε-

ίιίιιΐ/ιιιιιι ίιι ί>ΛΊΐιιίί, ει ρσάίιΙΪΙ εα χηηιχε ίιι ρητίιΊΐίειη

άίιΊΐι. ΛΰαυιιιΙΊι, αγροί, εα, εί ρετά'ιάχΐ , ικ ίρδί οηο



Γι 1 9 5. ίΟΛΝΝ15> ΠΙΚΥδΟδΙΌΜΙ ΛΓ.υΐΙΙΚΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝϋ»•. 5-20

ΓΪϋ χ.τνί <!ΓΓυΓ0!Τ! εΙΤηςεινηΙ, οι ιιυΙΙυδ οιί:ιιη ιιΐίιΐί οχ

18 «]:ιηιιιιιιιι οεείρείΌΐ ρηδίίιαε. Κι ιιιιιι 1ι;ι:<: οηιηία Γε-

οί$δεΙ ]ιιβ(Μ3, ΰ. Λί'ΐίι, ίιιφιίΐ, α 8εείηχϊι, εί εοηίοπάΊΐ

:•ιΙ ΙΙ.ιΊΐκΙ. Ιιεπιιη Ιιϊε «ΐιειιιΐε φι;ιιιΐ:ιηι ε]ιΐδ ειιιιιιη

Ικιΐηιεπί ϋειίδ, 61 ΐ|ΐι:ιηι (ΙίΠ^επίει διτίρΐιιι η ιιοδ οιηιιϊα

ιΐιχεχιΐ. Οιιιιι ε§Γβ!>$υ8 ειιίηι οδδβΐ ]ιι$(υ$ οχ δοοίηιίϋ,

ΕαείΜ αϊ Ιίιηοτ \)ά ίΐιριΎ οηιιιε$ είν'ιίαίει ϊ/ι είτεηίΐη

ιυτηιη , ει ηοη ρεηεηνιιΐί αιιιί βΐίοι 1$ταεΙ. Υί(1θ8

ιμιαηΐη ρΓΟνίιΙειιΙίη, εΐ ηιι.ιηι ΟΥίαΌιΐδ ' ο]α> Μΐ1>.-.ϊιΙΐιιπι?

Ιπιιίι ειιίιη, ίικριίι , δΐιρει- εοβ ιιιείιιβ, εΐ ιιοη ρεΓδε-

ΐ|ΐιιιΐι $ιιιιΙ ίΙΙοδ. Νβιπ ςιιία ΙίιιιεΙ<αΙ Ιιοε ]ιΐδΙιΐδ, ει ιΐι-

ιεΐκιΐ : ΜιΙιί ρατνιι* ηνηιετη» αϊ , ει (ΙεΙιΰοΓ : ιι:ιιταΐ

<|ΐιοιιιιη1υ ΙίιηοΓο εοβ ίιινααΌιιΐε, ίρβοβ ρεκεςπιιΐί ηοη

8ίιιΙ. Νηιιι α,ιιηηάΌ Οευδ κιιιιιη αιιχΐΐϊιιηι ηΙΓοιτβ νο-

ΙιιβΓίΙ, ίηνηΐίιΐοδ Γυι-ΙίοΓεδ ροίειιΐίΐιηδ, ει ρηιιεοδ ρο-

!εηΐίοΓ68 ρΐυήυιΐδ ίαοϊΐ , ηίΐιίίαηε υοΜίιΐδ εδί βο ψιί

κιιροηιιιηι αυχίίίιιιη αδδεηιιιιΐυβ ε>(. 6. Κι αίίίι, ΐικρηΐ,

^ιιεο^> ίη Κυζιιηι , ηιια: ε$1, ίη Ιεττα Οιαηααη, φκε αί

ΙΊωΐΙιεΙ, ει οιιιηί* ροραίια ηιιϊ εταΐ ειιιη εο. 7. Ει αύ'ι-

/ίεανί! ίίϊ αΐΐατε , ει νοεανίί ηοοιεη Ιοεϊ ίΙΓιια ΒωΐΙιεΙ :

ιΙ>ί ειιίιη υρρατηίΐ ά Όη» , ειιιιι (ηι/πεί α (αείε ΕκΑ

(ταΐΗι $ιιί. Γθ8ΐ'|ΐΐ3ΐη νειιίΐ , ϊηψιίΐ , ίη ΒχΐΙιεΙ, ΓοεΐΙ

δίειιΐ ει ρΓχοερΙιιηι επιΐ ; οΐχάίίίεαίο ;ιΙΐ;ιπ, νοοανίΐ ηο-

ιιιεη Ιοεϊ ΒχΐΙιεΙ. 8. Μοηνα ει! ηυΐηιι, ίηαηϊΐ, ϋεοοηα

ηιιίτίχ Βεοεεεα, Π (εριιίΐα ειΐ αά ταάίεε» ΒαεΙΙιεΙ ιιιΗετ

(ίνετειηη : εί νοεανίί Ιαεοο ηοιιιεη ε]ιιι, Οιιεηιι* Ιαείιιι.

νΐϋβδ ψιοιιιυιΐο βειηρβΓ :ιΙ> ενεηΐίυιΐδ ιιοπιίιιαΐ Ιοεη,

ιιΐ ρεΓριΊΐι.ι βΟΓνεΐιΐΓ ηιοπιοΓίη ? Ει αηηπιοάΌ, ϋίχεηΐ

ψΓίδρ'ιηπι , ηιιΐΐ'ίχ (ίουεεεχ Γιιίι ειιιη 1λοΛ> ].ηη ρπ-

ιιιΐΐιιι νεηίεηΐβ α Μεβοροιαπιίβ , ριϊιιχψιηιη οοειιιτει-εΐ

ρ ιιι ϊ μιο ? Τόπε Ιιοε (ΙϊεεικΙιιιη , εηηι ςιιηιιϋο α Κ.η-

Ιι.ίιι ϊΙΙβ γιίΠϊι, κϊιιιιιΐ ευηι ί:ιειιΙι νεηΪΓε ειιρϊνϊ$$ε, υΐ

|κκΐ Ιοιιςιιηι ΐειηριιβ ΚεΙιεεεηηι ϊηνΐ$εΓβΙ : $εύ ρτϊιιβ-

ιριηπι ίΙΙϊ οοειίΓΓΟΓεί, ιΐοίιιιιεί.ιηι εϊββ.

5. ΜυηιΙία ερίΐο^ια άε Ι'ώετοτηηι εαίίίραΐΐοηε. — Αϊ

ιιο$ υιϊίΐηι, 8Ϊ ρΐαεοί , Ιιϊε Γιηκιιηυ<> βεπιιοηοηι , εοη-

ΐειιΐϊ ϋχ <]ΐΐ3ϊ ιΐϊεΐα διιηΐ. ΙΙΙικΙ :ιιιΐι•ιιι νι-χΐηιιιι ε:ιι•ίι:ι-

ΐεηι Γο^ηνεΓΪιιιυβ, ιιΐ ει νοβ νίπυΐϊβ ευπηι βΟΓηΐίί ,

«■ι ]ιινΐΊΐιιιιι οοηΐίιιειιΐκιηι ουΓείϊβ. ΙΙίηε ειιίιη , υΐ ίΐ:ι

ι1ΐ(-;ιιιι, ιιιιιιιίη ηι:ιΙ.ι η»$ευηΙιΐΓ. ϋηιΐϋΐιε'.υϋο εηίιιι ιικιΐί

ρπιεεββιι Ιεηιροιίδ ίην3ΐβ.-.οοηδ Ιηηίαηι αΙΓοη ρβπιϊ-

οϊεπι, ιιΐ ροβίο» ηοη ροδϊ'ιΐ .ιΐϊςιιβ νϊηοΐ βιΐηιοηϊΐϊοηο ;

εί ειιηι δοιιιεί & ηιαίίιϊα Πιει ίιιΐ οεειιραΐϊ , ψιαδί ϊη

(τιρίϊνϊιαίειιι ε$$εη( αΐηΐιιείί , ςικιςιιο (ΙίαϋοΙιΐδ ]υ$86-

ιίΐ 33'ΐηΐιΐΓ. 111ε εηϊηι εϊδ ΐηιρεΓαΐ , ει ρεΓηϊείοδ» ϋΙ»

Ο.ιΐ ιη;,ιΐι1:ιΐ3 , ηιι;ε ]ιινεηεδ ΙίϋειιίεΓ ρειΓιεϊπηΐ, ρηε-

Μΐιίεηι Ιαιιΐιιιιι νοίιιρίηΐβιη βρεείηιιΐοδ, εί Πιιιιγιιιιι

•ΙοΙοΓεω ηοη εοίϊΐαηΐεδ. Ιϋοο ογο ιιι ρΜΐιο.ιηιιΐδ ηια-

ιιιιιιι ΓιΙϋδ ηοδίι ΐ$, ιιι ηο εΐϊαηι ρΓΟ ϋδ ηιια: ϋΐί ρεεοα-

πιιιΐ, ιιοδ ρθΒΐι:ΐ8 δϋδΐ'ιιιοηηιιΐδ. Αιι ηεδοίΐϊδ ηιικί δειιϊ

ΚΙί βεοίιΙεΓίι, ειιιιι ιιοιι ϋοΐιΐιε ειιιεηιΙβΓεί ίΐϋοΓϋηι <1ε-

1ϊοΐ3 ( 1. 11,0. 4. 18 )? ΟπεπιηάΊιιοάιιηι ειιίιη ηιε-

«ΙΊευί, 8ί πιοιϋαπι δκεΐϊοηβ ίιιϋϊςεηΐβιη υηείϊοιιβ

«ιιι βηιρίΛβίΓΟ ευΓβΓε νιιΙυεΓΐι, εΐιο ηιοΗιιιιη ίηεα-

ηυΊΙειη εΓΠεϊεΐ, ευηι εοπβΓηίηι ηοη βϋΐιίοεοί ιηειίΐ-

εΐιιβηι : ιΙ:ι ει δεηεχ ϊΙΙε, ευηι άεΙιεπΗ Γιϋοδ δυοδ ργο

1>ειτ3ΐοπιηι Γβΐΐοηε εηιειιϋαΓε, ηϊηιϊα Ιειιϊοίε ίΐΐοδ ϊγ-

» Οιιΐικιηβ Ηκ., εβεαι; ηοη ηαΐο.

βΐιειίδ, δυρρϋεϋ ει ίρ&ε εοηδΟΓδ ίυίΐ. ΡγοϊικΙο ογο,

εχειηρίυηι Ηοο ιίηιειιηιιικ, ει Ιιηοειιίεδ Ιίΐϊοδ ρΓονίιΙεη-

ιηυ$ εϊ$ ιΐε Ιιοπεχία εϋιιε:ιΐίοιιε , ει ϊη δυηιιιιβ υηιι$-

€|ΐιί8(|υο ουι•3ηι εοΓηιη α^αι, ςιιί ημπ<1 δε Ιιαίιϊΐαηΐ, εί

Ιιιιτιιιιι ιιιιιχίηιιιιιι (Ιιιιμι υΐϊΐίΐαίειιι ρΓΟχίηιΐ, υΐ υιιιΐδ-

(ΐυϊδίιυειίϊδεειιδ εη ηιιοο ,ιϋ νίπηίοιη ροΓίΐιιβιιΐ, είρεε-

03ΐί ρεηευΐυηι εΙΓιίβεΓΟ , οι νΐπιιίεηι βηιρίοχαίιΐδ »ιι-

ρεπιιιηι ααχϊΐΐυπι δϋιϊ εοηείΓΐ3Γβ νηΐεαΐ : ηυοιΐ ηοΐιίδ

ιιιιιιιϊΐιιΐδ εοηεειΙηΐιΐΓ, £ΐ~3ΐϊ3 ει εΐεηιειιΐϊα Ι)οηιϊηί ηο-

δΙιΊ ϋεδίι ΟιηδΙί , ευΐ ειιηι ΡιιΐΓβ εί βοιιεΚι δρίηΐιι δϊΐ

ί,ΊοΐΊ:ι, ίιηρεί'ίιιιιι, Ιιοπογ, ιιιιιιο 01 βειιιρει- , εί ιιι $α>

ευΐα δχευίοιηιη. Λιιιειι.

ϋΟΜΙΚΙΑ ίΧ.

Εί ιΒάίβεαΙο αΐΐηή νοηιιίί ηοηιειι Ιοεϊ ΙΙαΊΐιεΙ : ϊΙΙίε ειιίιη

αρρατΗΪΙ εί ϋεηι, ειιιιι [ιιςεηΐ α [αείε Καιη (χιίτΐϊ

ίκι ( Οεη. 55. 7 }.

1. Λςο εί Ιιοιϋε , 8ΐ ΓώεΙ , π'ρειϊιίκ ϋδ φιχ ιιιιροΓ

ϋίχίιιιηδ, ;\ιΙ δεςηπιΐίη νοίιίδ εχροιιοικία .πεεεο'.ιηιιΐδ.

Νηιιι εΐίίΐιιι ΙιοηΊε 1ιίδΙθΓΪ3 ί;ιε»ίι αρ!3 081 :ιιΙ ιιοδ ι)<ι-

εεηιΐυπι ηιυΐΐϊρϋεεηι Πει ιιι ϋΐιιιη ρΓονϊιΙεηΐϊ:ιηι , ει

ςιιοηιοοΌ ϋΐιιιιι $υ°ΐ3 ρΐΌΐηίδδίοιιίυυδ ίΐεηιηι Ιίι-ιικινει ίι

]'ειιιυιιεΓ3ΐΐ8ε]ιι>ί ρΐ'ουίΐϊίοιη ΓοΊΐ|ΐι:ιιΐι ειι'ιπι δΐιρε-

ηυδ ιΐϊΐτηγϊΐ ιιοΐιίδ , ηιιοιιιοιίιι δεειιηιΐιιιιι ρΓα•εερΐιιιιι

1)β\, Γεϋεΐίδ δεεϊηιίδ ρΓορίεΓ Γ:ιείιιθΓ3 ΙίΙίοηιηι $ιιο-

Γΐιιη, αϋ Κιγ/..ίιιι ειιιιίεηιΐίι : Κι οεάίβεαίο αΐΐαή , ίιι-

ςυϊΐ, νοεαν'Η ηοηιεη Ιοεϊ ΒεείΙιεΙ : ίΙΙϊε ειιίιη αρρατηίι εί

ί»ϊ«ί, εηηι (ιιρετεί α [αείε Είιιη [ιαιήι «κι. Οιιο ϊιιιρβ-

γϊο Ι)ειΐδ ]ιΐδΐιιιη ΙϋιεΓαν'ιΙ η ιίιηοιν. (|ηο Ιεηβ1ι;ιΙιΐΓ

ρΓορίεΓ οεείδΟδ δεείηιίΐαδ : ίηιιηίδίΐ , ίικμιίι , ίη Ιιβ-

1)ίΐ3Ι0Γ0δ ίΙΙίΐΐ'ΐιιΐι ('ίνίΐίΐΐιιιη ιιιείιιηι, ίΙ:ι υΐ ίΙΙιιιιι ιιιιιι

ρεΓδθι|υει•εηΐιΐΓ. Υϊάβ ρΓονίιΙειιΙϊβηι Οοί, ει <ρΐ3ΐιΐπιιι

ΙιαΙιβαΐ 8ο1ΙίεϊΐικΙϊιιειιι ριο ^3εου. ΟοιιευΒδίΐ , ϊηιριίΐ,

ΙίηιΟΓε 3ΐιίιιΐ3δ οοΓυηι ςηΐ νϊεϊηαδ είνίΐ;ι1εδ ίιι1ι:ιΙ>ίΐ:ι-

Ιιηηΐ, ιιι ηε ρει-δεφιεΓεηΙιΐΓ ΠΙιιιη : ιι:ιιιι ΓυΓί.ιδχΐδ ιιΙ-

οίδεί νοΙε1)3ΐιΙ δεείιηίΐβδ. δειΐ ψιοηίηηι ΙΙΙ.ι ρπιΙοΓ

]υ8ΐί $ειιΐεηΓΐ3ΐιι Γιείη ΓιιεΓ.ιιιΙ, εί δνηιεοιι αε Κενϊ δο-

ΓΟΓΪδ νϊοΙ;ι[;ιιιι εοηΐίιιοιιΐϊ3ΐιι υΐεϊδοοηΐεδ Ιιχε ίεεεηιιΐ;

ηοη δοΐυηι ευηι οι Γιϋοδ ε]υδ 3 ηϊιηϊο ιΐιηοΓο Ιίϋεη-

νίΐ , δειΐ ϋΐυδ εΐί.ιηι ΙίιηοΓο εηιευΐϊειίδ , α εοιΐ3ΐυ

ρείδεηυεικΙΊ ΓείΓηχίι. ΥίϋίδΓΐδ (ρι.ιηΐπιη $Ίΐ ηιιϊ ιϋ-

νίηο ρΐ'Χδίϋϊο ? Ναιιι ηυαικίο Ι)ειΐ5 ιιοΐιϊδ Ιειιε ;ιΠ'ε-

οΐιΐΒ 051, ε ιηοιϋο ΐοΙΙιιιιΐιΐΓ ΙεπΊοίΠα οηιιιϊη. δϊειιΐ

ειιίηι ]ιΐδΐο ΓκΙιιγϊ.ίιιι ιίοιϋι , ϊΐ:ι ίΐΐίδ (Ι (Πι ηιείιιιιι.

Κιιΐηινεπ) Οοιιιϊιιιΐδ ειιιη 8ΪΙ , οιιιιιίη ρΓΟίιΙ νιιΐιιε-

πΐ νεπίι, εί οηιηίροίειιίειη δΐιηηι δ.πρίεηΐϊαηι Ίη οιιι-

ηί1)ΐΐ5 (]εεί»Γ3ΐ. Αε ηϋιίΙ ΓοΠίιΐί εβί εο ΐ|υί δΐιροπι:ιιιι

δίΐιί Γοηείϋανίι ορειη, δίευΐ βΐίαιη ηϋιίΙ ίιιΠπίιίιΐϋ οο

φιί ί11:ι ρι-ίτηΐιΐδ εβί. Εεεε ειιίηι ]υ»1υβ ϊΙΙε , ρβιιεοβ

ιιιιηκτο δεειιηι Ιι:ιΙιειΐ8, ηιιίη εηδίοϋίεΙιηΐιίΓη Ι)εο, εί

Γκ1ιιεί3ΐιι ηεεερίι, οι ίιΐδί(Ιί:ΐδ οίΓυεμί '■ ίΙΙί ηιιίειη, ειιιιι

ηιιιΐιί βδβοηΐ, οι εηη§Ιοϋ»ιί εοηδρίΓ38δβη(, ιιίΐιίΐ εοηιιιι

(|ΐιχ νιιίεΐιαιιΐ ορεΓίϋΐΐδ ε.,ιηρίει-ε ροΐυεηιιιΐ. ΡαεΙιι*

β$Ι εηίιιι, ίιιιριίι, Ι'ιιιιοτ ΰεί αιρετ είνίΐαίει ίη είι-ειιίΐιι

εαηιηι. ΡυδΙςιΐ3ΐιι ίρίιιΐΓ ]ιι>ΐηδ 3 ΙϊηιοΓΟ ίδΙΟΓυηι Ιί-

υεηιΐυδ εδί, νίϋε ίιεπιιιι εχίηιίηηι ϋοΐ είειηειιιίιιιιι,

ηιιηηι οι•μ:ι οιιηι (ΙεεΙηΓ,ινίΐ. 9. Γι<η< ειΐ εηίηι ει Οι-ιι*

ΐΐιτκιιι ίη ί,ηια. Οιι.ιγο η^ίείΐ Ιιοε νεΓυυιη, Ιίεταιη .'

Νυιι α1>5(]υε αι\α», δεϋ υΐ ϋίδειίδ, ειιιιι ρι-ίυβ ειίιιπι ίιι
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Ιακώβ. Καϊ έχρνψεν αυτά, φησ'ιν. νχύ τήν τερέ-

£ινΟσν τι/»• έν Σηχίμοις, χα) άχώΛεσεν αυτά έως

τής σήμερον ημέρας. "Εχρνψε, φησ\ν, αυτά χαΐ

άχώΛεσεν, ώστε και αυτούς τους τής πλάνης δούλους

την πλάνην διαφυγείν, κα\ μηδένα έτερον τήν έξ αυ

τών λύμην δέξασθαι. ΚαΙ ταύτα άπαντα διαπραξά-

μενος ό δίκαιος, Έζήρε , φηαιν , έ* ΣιχχΙμων , και

έποιείτο τήν δρμήν είς τήν ΒαιΟήλ. Άλλ' δρα μοι πά

λιν τοϋ θεού τήν περί αύτδν κηδεμονίαν , κα\ πώς

ημάς διδάσκει ή Γραφή άπαντα σαφώς. Εξελθόντος

γαρ, φησ\, τοϋ δικαίου έκ Σηκίμων, Έγένετο φέΰος

θεοϋ έχϊ τάς χόΛεις τάς χύχΛψ αυτών , χαΐ ού

χατεδίωξαν όχίσω τών νΙών ΊσραήΛ. Είδες πόση

ή πρόνοια, κα\ πώς εναργής » ή τζαρ' αυτού άντίλη-

ψις έγένετο; Έπέπεσε γάρ έπ' αυτούς φόβος, κα\ ού

κατεδίωξαν οπίσω αυτών. Επειδή γαρ τοϋτο έόεδοί-

κει δ δίκαιος. [576] κα\ έλεγεν 'ΟΛιγοστός είμι,

χαϊ έχτριβήσομαι • δια τοΰτό φησιν, Φόβου αύτοίς

έπιπεσόντος ού κατεδίωξαν οπίσω αυτών. "Οταν γαρ

αύτδς βοϋληται τήν (Ιοπήν τήν παρ' εαυτού είσενεγ-

κεϊν, και τους ασθενείς ισχυρότερους τών δυνατών

άπεργάίεται, τους ολίγους τών πλειόνων δυνατωτέ-

ρους, καϊ ουδέν αν γένοιτο μακαριστότερον τοΰ τήν

άνωθεν έπισπασαμένου ρΌπήν. ΚαΙ άχήΛΟε, φησίν,

Ίαχωβ είς Λούζαν, ή έστιν έν γή Χαναάν, ή έστι

ΙΙαιΟήΛ, χαϊ πάς ό Λαύς ό μετ' αύτοϋ. ΚαΙ ώχο-

δύμησεν έχει θυσιαστήριον, χαϊ έχάΛεσετύ Ιτομα

τοΰ τύπου ΒαιΟήΛ ■ έχει γάρ έχεράνη αύτω ό θεϋς

έν τω άχοδιδράσχειν αύτύν άχύ χροσώχου 'ΙΙσαϋ

τοΰ άδεΛ?οϋ αύτοϋ. Παραγενδμενος, φησΙν, είς τήν

ΒαιΟήλ, έποίησε τδ προσταχΟέν, κα\ τδ θυσιαστήριον

οίκοδομήσας έκάλεσε τδ δνομα τοΰ τόπου Βαιθήλ.

Άχέθανε δέ, φησ\, άε6όρ~ρα ή τρορύς 'Ρεβέχχας,

χαϊ έτάρη χατώτερον ΒαιΟήΛ ύχό τήνβάΛανον

χαϊ έχάΛεσεν Ιακώβ τύ όνομα αυτής , βιίΛανος

χένΟους. Όρος πώς άίΐ άπδ τών συμβαινόντων τους

τόπους ώνόμαζεν , ώστε διηνεκή διασώ^εσθαι τήν

μνήμην; Κα\ πώς, αν τις εϊποι, ή τροφδς της "Ρε

βέκκας συνήν τώ Ιακώβ πρόσφατον άπδ της Μεσο

ποταμίας παραγενομένω, κα\ μηδέπω τήν πρδς τδν

πατέρα συντυχίαν ποιησαμένω ; "II τάχα τούτο άν

εΐποιμεν, ότι, ήνίκα άπδ τοΰ Λαβαν έπανήει, συνανελ-

Οείν τώ Ιακώβ έπεΟύμησεν, ώστε διά μακρού τοΰ

χρόνου τήν "Ρεβέκκαν Οεάσασθαι • κα\ πρ\ν ή τά της

συντυχίας γενέσθαι, εκεί τδν βίον κατέλυσεν.

ε'. "Αλλ", :■ βούλεσθε, και ήμεϊς ενταύθα στήσωμεν

τόν λόγον άρκεσθέντες τοις είρημένοις, εκείνο παρα-

καλέσαντες υμών τήν άγάπην, ώστε κα\ αυτούς πολ-

λήν της αρετής ποιεΐσΟαι τήν Ιπιμέλειαν, χα\ τής

τών νίων σωφροσύνης έπιμελεΐσΟαι. Εντεύθεν γάρ,

ώς είπεΓν, άπαντα τίκτεται τά κακά. 'Πγάρ συνήθεια

τής πονηρίας τω χρόνο> προϊούσα τοσαΰτην εργάζεται

τήν λΰμην, ώς μηδεμίαν λοιπδν παραίνεσιν δύνασθαι

πίριγενέσθαι τών &παξ ύπδ τής πονηρίας προδιδομέ-

νων, κα\ καθάπερ αιχμαλώτων αγομένων, ήπερ άν δ

διάβολος κελεύη. Εκείνος γάρ εστί λοιπδν δ έπιτάτ-

των, κα\ τά ολέθρια εκείνα κελεϋων έπιτάγματα,

άπ:ρ μεβ' ηδονής πληροΰσιν οΐ νίοι, τδ παρδν μόνον

ήδϋ δρώντες, κα\ τήν μετά ταύτα όδϋνην ού λογιζό

μενοι. Διδ παρακαλώ χείρα όρέγειν τοις παισ'ι τοις

ήν-ετέροις, ίνα μή κα\ τών ύπ' εκείνων πραττομένων

αύτο\ τάς εύθΰνας ύποστώμεν. "II οϋκ Γστε, τί δ πρε-

σβύτης ΉλεΙ πέπονΟεν, ού προσηκόντως διορΟούμε-

ν>ς τών παίδων τά ελαττώματα ; "Οταν γάρ ζ πάθος

τ'ιμής δεόμενον, εΐ μέλλοι δ ίατρδς τούτο Ι» καταιονήσει

• Π,ιίικ|ΐκ• πι*», ίνίργί;.

>• Κνταιονήσει Αιραπέΰίΐν. ϋινίίοικ ηΜ οιψΙίΙίΙΤΟ ΙΙΙΐρο-

υΐο ικγομ•, ;ι ν νιΙ>ο χαοιονάω, ΗΙίιιο, (υίχο.

Οεραπεύειν, ταχίως άνίατον εργάζεται τδ πάθος, ού

τήν άρμόττουσαν επάγων ίατρείαν τδν αύτδν οή τρό

πον και ό πρεσβύτης εκείνος όφείλων άξια τών πλημ

μελημάτων είσπράξασΟαι τους εαυτού παϊδας, πολλϊ|

τή επιείκεια χρησάμενος, τής τιμωρίας αϋτοίς κα\

αύτδς ίκοινώνησε. Φοβηβέντες ουν, παρακαλώ, τδ

ύπόοειγμα, και οί παίδας έχοντες προνοώμεν τής τού

των ανατροφής, κα\ απλώς ϊκαστος τών συνοικοΰν-

των τήν [ί>77] έπιμέλειαν ποιείσΟω, κα\ κέρδος μέγι-

στον κρινέτω τήν τού πλησίον ώφέλειαν, ίνα τά πρδς

άρετήν Εκαστος πεπαιδευμένος, κα\ τής κακίας τήν

πεΐραν διαφυγεϊν δυνηθή, κα\ τήν άρετήν έλόμενος

πολλήν έπισπάσηται τήν άνωθεν ,όοπήν • ής γένοιτι

πάντας ημάς επιτυχεϊν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ου τώ ΠατρΙ,

άμα τώ άγίφ Πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμή, νϋν και

άε\, κα\ εις τους αίώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Ξ'.

Καϊ οίχοδομήσας θυσιαστήριον έχάΧεσε τό δνομα

τυ ΰ τύχον ΒαιΟήΛ • εκεί γάρ έχερά>τ) αύτω ό

θί&ς εν τω άχοδιδράσκειν αύτύν άχύ χροσώχου

'ΙΙσαϋ τοϋ άδεΛροΰ αύτοϋ.

α'. Φέρε και σήμερον, εί βοΰλεσθε, τήν άκολουθίαν

τών πρώην ήμϊν είρημένων άναλαβόντες, οΰτω πάλιν

έκ τών έξης τήν διδασκαλίαν πρδς υμάς ποιησώμεθα.

"Ετι γάρ ημάς ή κατά τδν Ιακώβ Ιστορία κα\ σήμε

ρον Ικανή παιδεΰσαι τήν πολλήν περ\ αύτδν τοΰ θεοΰ

πρόνοιαν, κα\ δπως ταΐ; οίκείαις αύτδν ΰποσχέσεσι

πάλιν έπέ^όωσεν αμειβόμενος αύτοΰ τήν εύγνιυμοσϋ-

νην. Επειδή γάρ έν τοις προλαβοϋσι διηγήσατο ήμίν,

δπως κατά τδ τοΰ θεού πρόσταγμα καταλιπών τήν

Σήκιμα διά τά ύπδ τών παίδο>ν αύτοΰ γεγενημένα,

είς τήν Λούζαν ήπείγετο• Καϊ ο'ιχοδομήσας, φηιϊ,

θυσιαστήριοι•, έχά,Ιεσε τύ δνομα τοϋ τόχον Βαι

ΟήΛ• εκεί γάρ έχερά)•η αύτω ό θεύς έν τώ άχοδι-

δράσχειν αύτύν άχύ χροσώχου Ήσαύ τοϋ ά&εΛ-

φοϋ αύτοϋ. ΚαΙ τούτο προστάξας τώ δικαίω, κα\

άπαλλάξας αύτδν τοΰ φόβου, ου κατείχετο βιά τήν

τών Σηκιμιτών άναίρεσιν, τοις τάς πόλεις έκ-ίνας

οίκοΰσιν επέβαλε, φησ\, φόβον, ώστε μή καταδιώξας

οπίσω αύτοΰ. "Ορα τοΰ θεοΰ τήν πρόνο:αν , καϊ δση

κέχρηται κηδεμονία περί τδν Ιακώβ. Κατέσεισε,

φησ\, τώ φόβω τάς ψυχάς τών τάς πόλεις έκείνας

οίκούντων, ώστε μή καταδιώξαι οπίσω αύτοΰ * έβοΰ-

λοντο γάρ ίσως έπαμύναι τοις Σηκιμίταις. Άλλ'

επειδή κα\ παρά γνώμην τοΰ δικαίου γέγονε τά γε

γενημένα , καϊ οί περί τδν Συμεών και τδν ΛευΛ

τής αδελφής τήν σωφροσύνην έκδικοΰντες εκείνα

είργάσαντο , ού μόνον αύτδν καϊ τους αύτοΰ παί;ις

της αγωνίας τοΰ φόβου άπαλλάττει , άλλα κάκεί-

νοις δειλίαν ένθε\ς άπέστησε τής κατ' αυτών ορμής,

Εϊδετε πόσον έστ'ιν άπολαϋειν τής άνωθεν (Ιοπής;

"Οταν γάρ αύτδς ή εύνοΐκώ; περ\ ημάς διακεί

μενος , πάντα εκποδών γίνεται τά λυπηρά, "ΰσπερ

γάρ τψ δικαίω θάρσος ένέθηχεν, ούτως έκείνοις φόβον

ϊπέσεισε. Δεσπότης γάρ ών πάντα πρδς 8 βούλεται

μετασκευάζει, κα\ τήν εύμήχανον αύτοΰ σοφίαν διά

«άντων έπιδείκνυται. ΚαΙ ουδέν Ισχυρότερον άν γέ

νοιτο ποτέ τοΰ τήν άνωθεν συμμαχίαν έπισπωμένου,

ώσπερ ούν ούδεν άσθενέστερον τού ταύτης ήρημωμέ-

νου. Ιδού γούν οδτος δ δίκαιος εύαρίθμητος ών κ»\

σφόδρα όλιγοστδς, επειδή ύπδ τής τού Θεού δεξιάς

έφρουρείτο, κα\ θάρσος ελάμβανε, κα\ τήν έπιβουλήν

διέφυγεν εκείνοι δέ κα\ είς πλήθος πολύ συντείνοντες,

κα\ κατά ταύτδν τήν συμφωνίαν έπιδεικνύμενοι [578[

ουδέ ούτως Γσχυόν τι τών βουλευθέντων είς έργον

άγαγείν. Έγένετο γάρ, φησί, ρόβος θεοϋ έχϊ τάς

χύΛεις τάς χύχΛφ αυτών. "Επειδή τοίνυν απηλλάγη

τού φόβου καϊ Λ τών εγχωρίων δ δίκαιος, δρα πάλι»

τνύ θεού τήν ύπερβάλλουσαν φιλανΟρωπίιν, ήν περ\

* ΙΌ.31. οιιι. κ*ί, ηοΐ Ι<?£»$6 νί<1οΙυΓ πιατρη.•».
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αυτόν έπιδείκ.υται. "ΩρΟη γάρ αύτφ, φησ\ν, δ θεύς

έτι ονζι έν Λοί'ίςι. Τίνος ένεκεν πρόσκειται Ά,Έτι ,

Ούχ απλώς, άλλ' ίνα μάθης δτι κα\ ήδη έν τώ τόπω

ϊούτιο ώφΟη αύτώ πρότερον, ήνίκα φεύγων τόν άδελ-

φόν επί την Μεσοποταμίαν έποιεϊτο την όρμήν. Κα\

νϋν ουν φησι" Καθάπερ τότε ώφθηαύτώ άπιόντι, ούτω

χα\ νΰν επανερχόμενο) έν τώαύτώ τόπω έπιφαίνεται,

χα'ι βέβαιοι τάς υποσχέσεις, α; ήνίκα άπήει πρίις αυ

τόν έποιήσατο, παρασχευά£ων τόν δίκαιον Οαρ^ήσαι

τοις έπηγγελμένοις, κα\ μή δια τον έν μέσω χρόνον

ένδυάσαι. ΚαΙ εύ.Ιόγησεν αυτόν, χαΐ είπεν αύτφ•

Τ\> δνομά σον ού χΛηΟήσεται έτι Ιακώβ, άΧΧ Ίσ-

ραήΛ ίσται τύ όνομα σου. Καίτοι κα\ ήδη τήν προσ-

ηγορίαν αύτώ ην έπιθε'ις, ήνίκα την διάβασιν έποιή-

οατο τοϋ Ίαβώχ, άλλα πλείονα πληροφορίαν ένΟεϊναι

τώ δικαίω βουλδμενος, κα\ νΰν τήν αυτήν ποιείται

προς αύ.όν εύλογίαν, καί φησιν ΊσραήΧ χΛηβήσε-

ται τύ 5>•0{ΐά σου• χαϊ αύξάνον, χαϊ πΛηθννον χαί

ΐ!))•η χαϊ σνναγωγαϊ εθνών ίσονται εκ σοϋ, χαϊ

βασιΛεΤς εκ της ύσρύος σου ΙξεΛεύσονται. "Ορα

μέγεθος ευλογία;. Οϋ μόνον ε!ς πλήθος αυτόν έκτα-

Οήσεσθαί φησιν, άλλα κα\ έπίόοξον γενήσεσθαι τό έξ

αυτού σπέρμα. Βχσι.1ε1ςγ2ρ έκτης όσρϋος σον έξ-

β.Ιενσονζαι• προμηνύων αύτώ εντεύθεν ήδη των έξ αυ

τού τικτομένωντήν περιφάνειαν. Καϊ τήν γην, φησ\ν,

<}»• τφ Αβραάμ χαϊ Ισαάκ δέδωκα, σοϊ δέδιοχααύτήν,

χα) τώ σ.ιέι <ματί σον [ΐετά σέ δώσω τ ήν γην ταύτψ:

Έπε-δή δια τά γεγενημένα έν Σηκίμοις ύπό τού Συ

μεών κα\ Λευ'ι έλεγεν ΌΛιγοστός είμι έν αριθμώ,

χαϊ συναχβέντες έχ' έμέ σνγκόψνυσΐμε, χαϊ έκτρι-

βήσομαι έ)\1> τε χαϊ 6 οΤκός μον κα\ δια πάντων

έδείκνυ κα\ τήν δλιγοψυχίαν, κα\ τήν πολλήν δειλίαν,

έν ί) κατεί/ετο- διά τούτο 4 φιλάνθρωπος Δεσπότης

νΰν φησι πρ\ς αυτόν Επειδή είπες, Όλιγοστός είμι,

μάνθανε ότι κα\ αύξηΟήστ}, καϊ πληθυνθήσεταί σου

τι) σπέρμα, κα\ ούτως Εσται έπίδοξον, ώς συναγωγάς

εθνών κι\ βασιλείς έξ αυτών γενέσθαι• κα'ι οΰ μόνον οΰκ

έκτριζήση, άλλα σϋ καϊ τό σπέρμα τό σόν πάσαν τήν

γήν ταύτην κληρονομήσει. Κα\ ταύτας προς αυτόν τάς

υποσχέσεις ποιησάμενος, Άνέβη ύ θεύς άπ" αύτοϋ,

φησ\ν, έκ τοΰ τόπου, οδ έ.ίάίησε μετ' αϋτοΰ.

"Ορα πόση ή συγκατάβααις τών λέξεων της θείας

Γραφή•-. Άνέβη, φησΊν, ό Θεύς ά.τ' αύτον• ούχ ίνα

κα\ έν τ<5πω νομίσωμεν περικεκλείσθαι τό θείον, άλλ'

ίνα χα\ διά τούτου μάθωμεν αυτού τήν άφατον φιλαν-

θ[ • ιπίαν, δτι τη ανθρωπινή άσθενεία συγκαταβαίνουσα

ή τού Πνίύματος χάρις, ούτως άπαντα διηγείται. Τό

γαρ, άν:6η κα\ κατέβη, άνάξιον θεού• άλλ' επειδή

τούτο μάλιστα τεκμήριον της άφατου αύτοϋ φιλανθρω-

τ.'λ;, τό διά τήν ήμετέραν διδασκαλίαν κιι\ τής πα-

χύτητο; τών τοιούτων βημάτων άνέχεσθαι, διά τούτο

άνΟρωπϊναις λέξεσι κέχρηται, επειδή ουδέ δυνατόν

ην έτέρω; [579] τήν άκοήν τήν άνθρωπίνην ένεγκείν

τών λεγομένων τό ϋψος, ει πρό; τήν άξίαν τού Λεσπό-

του ήμϊν διελέγετο.

Ρ'. "Οπερ έννοοΰντες, μηδέποτε τή ταπεινίτητι τών

λέξ:ων έναπομίνωμεν, άλλα κα'ι διά τούτο θαυμάζωμεν

αυτού τήν άφατον αγαθότητα, ότι τοσαύτη συγκατα-

€άσει χεχρήσθαι ού παραιτείται διά τό ασθενές τής

φύσεως ημετέρας. Άλλ' δρα πάλιν τόν δίκαιον τούτον

τήν οίκείαν εΰγνωμοσύνην έπιδεικνύμενον. "Εστησε

γαρ, φησ\ν,7α*ώ£ στήΐην Μθίνην έν τώ τόπφ, &

έ.ΙάΛησε μετ' αύτον ό θεύς, χαί ίσπεισεν ί.τ'

αύτην σ.τονδην, χαϊ έχέγκεν ί.Χαιον, χαϊ έχάΛεσε

τύ (νομα τοΰ τό.Ίου, έν ψ έΛιίΙησε μετ' αύτον,

Πα'.ΟήΛ. Σκίπ:ι πώς άε\ ταϊς προσηγορίαις τών τό

πων άληστο•; 6 δίκαιος ούτος τήν μνήμην εναποτίθε

ται, ώστε κα\ ταϊς μετά ταύτα γενεαϊς χατάδηλον

γίνεσθαι ττιν αύτίθι γεγενημένηνδπτασίαν τώ δικαίω.

Καϊ ά.ιάρας, φηΛν, Ιακώβ ίΛηξε την σκηνί)ν

αύτοϋ έπέκεινα τοΰ πύργου Γαδήρ. Προσοιτέρω

πάλιν αναχωρεί ό δίκαιος, έπειγόμενος κατά μιχρόν

φθάσαι τόν τόπον, ένθα κατώκει δ Ισαάκ. Είτα φη

σιν "Οτε ήγγισε τον εΙσε.ΙΟεΤν είς ΈρραΟά • ί)

'ΡαχήΛ έδνστόκησεν έν τώ τύχω. Καϊ έγένετο έν

τώ σκΛηρώς αντην τίκτειν, είπεν αύτΓ\ ι) μα'α'

θι'ιρσει• χαϊ γαρ οντύς σοΐέστιν νΐδς. Μή αγωνία,

φησί• τέςη γάρ υίόν. Εί γάρ κα\ διακόπτουσί σε αί

€•>δίνες, άλλ' δμως έξεις υίόν. Έγένετο δέ έν τώ

ά~ιέ>•αι αντην τήν ψν/,ήν , άπέΟ>-ησχε γίιρ ,

χαϊ ^ έχά.1εσε τύ δνομα αύτον, ΤΙύς οδύνης

μου• ο δέ πατήρ αύτοϋ έκιί,Ιεσεν αύτύν Βενια

μίν. Εκείνη μεν έκ τοϋ συμβεβηκότος αυτή τήν

προσηγορίαν ΙπιτίΟησι τω παιδί , ό δέ πατήρ Βεν

ιαμίν αυτόν έχάλεσε. Κα\ μετά τό τεκείν, φησ\ν,

'ΆχέΟανε, χαϊ έτάρη έν τη όδώ Έρρα')ά• αντη

έστϊ ΒηΟΛεέμ. Καϊ έστησεν Ίαχώβ στήΛην έ.ιϊ

τοϋ μνημείου. Τήν άθυμίαν τήν έπ'. τη τελευτή

τής 'Ραχήλ παρεμυΟεϊτο δ τεχθείς, κα\ παρεσκεϋα^ε

πράως φέρειν τόν δίκαιον τήν άποβολήν τής 'Ραχήλ.

Εντεύθεν λοιπόν διαδέχεται τοϋ 'Ρουβήν ή προπέ-

τεια. ΠορενΟεϊς γάρ, φησ\ν, έκοιμήΟη μετά ΒάΛΛας

της ποΑΛαχης τοϋ πατρύς αύτοϋ • χαϊ ϊχκονσεν

ΊσραήΛ, χαϊ πυνι^ρόν έ-ράνη εναντίον αύτον. ΚοΑ

γάρ ήν παράνομον σφόδρα τό γεγο-Λ5ς. Διά τούτο χαί

μετά ταύτα νομοθετών Μωϋσής άπηγόρευεν υιόν

χα\ πατέρα τή αυτή έπιμίγνυσθαι. "Ινα γάρ μή όδώ

προβαίνοντες συνήθειαν τό πράγμα έργάσωνται, δ

νομοθέτης προαναστέλ,λει, τιμωρία ύπεύΟυνον εΐνα»

τόν τοιούτον διαγορεύων. Άλλ' δμως κα\ ούτω νϋν

μέν πράως έφερεν 6 Ιακώβ τή φυσική φιλοστοργία

νικώμενος. Μετά δέ ταύτα μέλλων έξιέναι τού βίου,

στηλιτεύει τόν παϊδα, άνάγραπτον αύτοϋ τήν παρα-

νομίαν ποιούμενος, κα\ άρώμενος αύτώ, ίνα διά τών

είς εκείνον γεγενημένων χα\ οί είς τό έξης σωφρο-

νίζωνται. Εντεύθεν ήμϊν λοιπόν απαριθμείται τους

παΐδας τοϋ "Ιακώβ δ μακάριος Μωΰσής, καϊ διδάσκει

ημάς, έξ ών διηγείται, τού δικαίου τήν άρετήν. "Ινα

γάρ μή νομίση; απλώς χαΧ ώς έτυχεν αυτόν τήν

συνουσίαν ποιήσασθαι τήν προς τήν 'Ραχήλ κα\ τήν

Λείαν κα\ τάς δύο παιδίσκας, δεικνΰς δτι οικονομία

τινί ύπηρετούμενος τής προς αύτάς [580] ομιλίας

ήνέσχετο, χαί ώστε τάς δώδεκα φυλάς έξ αύτοϋ τε-

χθήναι• διά τοι τούτο ούκ έτι μνημονεύει ή Γραφή

ώς έτερου γενομένου αύτώ παιδός, ίνα μάθης δτι ούχ

απλώς ουδέ είκή τούτο γεγένηται. ΤΗσαν δέ, φησΊν,

νΐοϊ τοϋ Ιακώβ δώδεκα. Καϊ διαιρεί λοιπόν τους

τής Λείας χα\ 'Ραχήλ, κα\ τότε κα\ τους τών παι-

δισκών απαριθμείται, χαί φησιν 05γοι νΐοϊ Ία

χώβ, οί έγένοντο αύτφ έν τι') Μεσοποταμία. Κα\

μήν δ Βενιαμίν νϋν έτέχθη, ήνίχα περ'ι τήν Βηθλεέμ

έφθασε. Τίνος οϋν ένεκεν οϋτιος είπεν ή Γραφή, Οί

έγένοντο αύτώ έν τη Μεσοποταμία; "Ισος πρό τής

εκείθεν έςόδου ή 'Ραχήλ αυτόν συλλαβούσα ετύγ

χανε. Καϊ ηΛΟε, φησ\ν, Ιακώβ πρνς Ισαάκ τύν

πατέρα αύτοϋ. Σκοπεί μοι πάλιν ενταύθα, πώς έν

ά~ασι πληροφορείν έβούλετο τους δικαίους ό φιλάν

θρωπος θεός. "Επειδή γάρ παρεγένετο μετά τοσού

των ετών αριθμόν δ Ίαχώβ προς τόν πατέρα, χα\

μεγίστη γέγονεν έκατέροις ή παράκλησις, χα\ τζ»

παιδί έκ τής τοϋ πατρός θέας, χα\ τώ πατρ'ι θεασα-

υιένο) τού παιδός τήν περιουσίαν, καϊ τόν χορΙ>ν τών

■ Ι.Χ.ν.ήνίχαίγγιαενε'ςΧαβραΟάτοϋίλΟ:!•. εις τήν Χ?;»54,

•> ΟυίϊΙ. οί Κιϋι. υΐϋίΙ Ιυιι; χαί.
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Ιιι•ο Ιικ'ο οι ηρρ.ΊΠΐί$&ο, ηιιηη.Ιυ Γιιςϊοιΐ!» ΓγοΙγοιιι Ίη Μβ-

Μ>|ΐηΐΊΐιιί:ιιιι ευηίοηιΐοοηΐ. Ιΐ.ι(|ΐΐι: Οϊ ηιιιιο ;ιίΙ : δϊευΐ

ΙιιιιΟ νϊ-ϋΐΛ ε»1 ει αυοιιιιΐί, ίΐα οϊ ηιιιιο ΓΟύΌιιιιΐί ηρρητοί

ιιι οοιίοηι Ιοοο,οΐ οοηΐϊηιιαΐ ρΓοπιίϋΜοηοϋ, ςιο* ιμιαιι•

ϋο :ιΙμιΙ ιίιιιι 00 Γοοίΐ, Ιιοο ρΓα'8ΐ:ιηδ III ]πδΙυ$ Ππιιίιΐδ

ΜΙΪ8 ρΓΟίΗΪδΜΟΐιϊοιίί εοιιΓι<];ιΙ . οϊ ιι<• ριηρΙβΓ Ιοηιρυβ

ιιιριϋιιιιι ΙΙιιεΙιιοΙ. Ει ίειιαίϊχϊΐΐΐιηι, 10,/•/ ά'ιχϊΐ ά . Νο-

ηιειι Ιιιιιτη ηοη νοαΛΊΗιτ ηΐΐτα ΙαεοΙι, ««</ ΙίταεΙ ετ'η ηο-

ΙΙ/ι /ι ΙΗΙΙΙΙΙ. Οιΐΐΐιιιψκιιιι ]:ιιη ρπιΙι'ΙΙΙ !ΐ<0 ΙΙΟΙΠΟΙΙ 61 ιΐο-

ϋοι•:ιΐ, ευιιι Ιιβιΐίίιοι Ίιι •Ι;ιΙκ>οΙι, νοιυηι ιιΐ9)0ΓϊΙ>υ8 ίη-

ιΐίοίίδ οοΠΪΟΓΟηι νοΙοΙιαΐ μίδΐιιιη γοοΜοι ο , οι ηιιιιο

(ΊίπιιΙι ιιι ΙκΐιιΟίΙΪΟΙ ίοιιΐΊΙ) οϊ ϋ;ιΙ, ϋΐ ϋίείΐ : ΙίΓιΐίΙ νοεα-

ΰίΐηΓ ιιυιιιοι Ιιιιιιη ; 1 1 . ίί εταεε , εΐ ιιιαίΐΐρΐϊεατε : εΐ

αειιΐο εΐ ηη/ρτι•(ΐαΙϊοηη ααιίϊιιηι ετηιιΐ «χ Ιε, εΐ Γί^ί» ΐΧ

Ιιιηώυ Ιιιο ρτοάίοιιηΐ. ΥίιΙι'. ηιη£ΐιϊΙΐΗΐίηοπι ϋρηοιΙίΓΐίο-

ιιι5. Νοιι δηΐιιιη οΊοίΙ βιιηι ίη ι.-ιιιΐηιιι ηιιιΐιίίικίϊιιοιη

|ΐπιρ:ΐζ.ιιιιΙιιιη, δβϋ οι £1οπομιιιι Γιιγο ο]ιΐ8 δοιηοη : Πε-

βτ« οιιϊιιι, ΐικριίι, εχΐιιηώϊι («ι εψτεάΐεηΐιιτ : ρι-.ι Ηίη π.-,

ι•ϊ £|οιί;ιιιι οοπιιιι ψιί ΟΧ ι ρ -ι > < μ Ιπιιι ϋιιείιιπ οπιιιΐ.

\1. Ει Ιεηιιηι, ΐηιρΓιι, φιαιιι ΑοΓαΙια: ει Ιιααε άκΐί,

Ιίΰϊ άεάΐ «ιιιι, ει κιιιίιιί Ικο ροίΐ ιε άηοο Ιειταηι Ηαιιε.

1>ιιοηί:ιιιι ρπιρίοι- Γ;κΙ;ι ίιι δϋοΐιηϊδ η 5)ηιοοιιο ι•1 Εονϊ,

«Ι.ιοΐιαΐ : Ιιι ρατνο ηηηιετο αιιιι ερο, < ί οοιιρηραΐ'ι αιμιΎ

ιιιε ρηιιιΐι,ηΐ ιιιβ, ιΊ άνΙ>Ι)0ΐ π/ο €ΐ ά«ηιιιι ιιΐιΊΐ (6Ί»Ι.

54. 50); ει ρει• *•■■■ ■•■:* ηιοιιδίπιΐκιΐ |ιθ!>ίΙΙ:ιιιίιιιίίΐβιιι

οϊ ιηοΐιιιιι (]ιιο ΙοηοΙιιΙιιι•: ρπιρΙΟΓΟη Ιιοιιί^ιιιΐϋ Οοηιίιιιιβ

ιιιιηο ιΐϊοίΐαϋ οιιιιι : ^ιιιιιιίηηι ιΐίχίϋϊ, Ιηραπτο ηιιηκτο

8ΙΜΙΙ , ιϋβοο ΓιιΙιιηιηΐ 0880 «Ι 0ΓΟ8Ο8», οι ιηιιΙϋρΠεοΙιΐΓ

κοιηβιι Ιιιιιι», βι ϊΐα ίϋ βίοιϊκβιιιη. ιιι οοιΐ8Γΐ'8»1< "οβ

κοηΐίυιη οι π'^05 οχ ου ρηκίϊΐιιή δ'ιιιΐ ; ηΐ«|ϋο ίυΐυηιιη

ο«-ο, ιι ι ΐιοη Μΐΐυιιι ηοη (ΙοΙο;ιγϊ8, $οϋ οι ια οΐ ίοιιιοη

Ιιιιιιιι οηιιιοιη (οιτίΐιη Ιιηηο ίιι ΙιοΓοιΙϊυιΐβ ςοΐρωίΜ.

Ει Γοοιίί οϊ ρΓθΐηΪ88ΪοηϊΙ•ιΐ8 ϊ>ΐίϋ. 15. Λιαιιιί'ιΙ ϋαααο

(θ, (Χ /ογο ιώί «Ι ΙοηααΙιΐί αιι» Μο. Λ'ϊϋο ιρι.ιηΐιιπι ηΙ-

Ιοιηριτιιιιΐ 80 η«ΐ8ΐΓ3ο ϊιιΐίπηίιβίϊ «Ιίνίιιχ δοπρΙΟΓΛ νοΓ-

Ια. ΑΛκίηάΐΙ ίίΛιη , ϊηηιιίΐ. Ι)αα α\> «ο : ιι»η αϊ Ιογο

Οιιι.οΙιιιΙί βχίΜ'ιιιιοπίϋί ΙΚ-ιιιιι , β. ά 111 ρΟΓ Ιιι* οιί:ιιιι

ο]ιΐ8 ΊιιοΙκιΙιίΙοιιι (Γΐ80. ιιιΐϋ ιίοιιιοιιΐίηιιι : 8ρ'ιπΐϋ8 οιιϊιιι

(;ι:ιΐΪ3 80 3(1 ίιιΓιπιΓιΐηίοιιι ιιοιίΓαιιι ϋοιιιίΐΐοηβ οιιιηία ιι:ιγ-

ι,ιγο ϊυΐοΐ. Ι), ϋοοηιίοι-ο οιιϊιιι, 01 ηΛΟοηύοιβ, Ίιιύφΐιυηι

Ι>ουθϋΐ; ίοϋ φιία ιι•8χΊιιιιιιιιοί ίιιοΙΤ.ιΙ>ίΓΐ8βίιΐ8θΙοιιιοιι-

Ιί,ο ϊιιϋίοίϋΐη,ιριοιΙ ρΓορίοπιυΜΓαιιι οΐϋϋί.Ίοιιοιη Ιαΐίϋΐι*

υιΐ νοΗιίδ ιΙίϊΐιβίϋΓ, ρηφιοΓο» Ι•υιη:ιιιί8 ι1ίοιίοιιίΙ«ΐ8

ιιϋΙιΐΓ, ηυια βΐίυφίίη ίηιροϊϊίΙΓιΙο ογ:•1 Ιιιιιηαηαβ ηιιη'β

Γοιτο νβΓΟυιοιιι βυυΐίιηιΐίίοιη, βί «οουιιιΐυιιι ιΐίκιιίι.ιίοιιι

ΙΙιιιιιίιι'ι ιϋοΐΛ 08801)1.

2. 0«ιο<1 οοχίΐηηίοϊ, ηυηιςίίηηι Ίιι ΙιυιιιίΙίΙηΙο νοΓυο-

ηιιιι ΙκοΓωηιυδ, δοιΐ οι ρι-οριβΓ ΙιοοηιΙιιιΐιοηιιΐΓ ίιιιΠ:ι-

Ι.ιΙγμι ο]ιιβ ΐΜΗΐίΐηΐβιη, •|α<><1 ηο«|ϋο αΐι Ιηιο ΙιϋΐιιΐΙϊια:β

ίΙ»Ιιοιτο:ιΐ ρΓβρΙοΓ ίιιιΙιοοϊΙ1ίΐ:ιΐοιη ηαΙιίΓα: ηοίΐΓίο. δοϋ

ν'ιιΐο ίιΐϊΐηηι ΊΙΙϋΐιι ίίοπιιιι (,ιαι'ι αιιϊιιιϊ Βΐ^ιια ιΐιιιίοιη.

11. ΕηχΊΐ οιιϊιιι, ΊικρΓιΙ, 1μ<Λ ^Ιαιηηαηι ΙιιρϊαΌιιη ίιι

Ιικο,ίιι ιμο ΙοφιαΙιι* αϊ ί«ι« ίο θα»*, «-Ί ΙΆαν'ιΙ ά ϋ-

*(ΐ//θ(ΐι•»ι, α ίΐ/μίΐ•/ιιι<ι< οίϋΐίΐιι, 15- </ νοαινϊΐ «οιιϊιιι Ιυά

ίιι φιο Ιυηιιιιίΐα ηΙ ηιη»«ο, ΟινίΙκΙ. ϋοιιβίιΐοη, ογο,

ηιιυιηικίο ίη ηοηιίηίΐΐϋϊ Ιικοιιιιιι ιιιοιιιογϊ;ιιιι ϊιιιιιιοι -

1;ιΙοηι Ιιοηοΐίοιοηιιιι ΓοροκΚ, ιιι ι•1 (ΟίΐΟΓίβ ιιυιιιιΓοδία

ΙίϊΙ νίί'ιο, «ρια ]«:•1ϋ» ίΙ»ϊ ιϋ^ΐΜία» Γυίΐ. 16. Εί ρπ>[0-

αιιι, ίιιηιιίΐ, ία€ίΟ βχ'ιΐ ΙιΛΰΐηααΛιιιιηηιιηιιιΙίτα Ιηιτ,ιη

ϋαάΐτ. ΐ:ΐκ•ιί.ι•> ίίοπιιιι ριοοοιίιΐ ]ιι$ΐιι» αιιΐιβίιιΐϊ ρ.-ιιι-

Ιηΐίιιι νοηΪΓβ ;κ1 Ιοοιιηι ιιΐιί ΗαϋίίαΙιηΐ 1>.ιαε. ϋι.ίιι;Ιο.

ίιΐι|ΐιίι, ί)ιΐ(ΐ»(Ιο αρρτορίηηηανϊΐ Ηΐ'ηιίταττίϊη ΕρΙιτηΐΙια'

ΠαεΙιεί ΙιώοηώαΙ Ίη ριιτία. 17. Εί [ιιαιιηι «/ οιιιι αΊ/β-

αιΙΐ€Γ ραπ'ηΐ , άϊχΗ ή νοιίατ'ιχ , (μη/Ίι!,•. : ααιήν Λ/β

ιίΰϊ α! βΐίιι*. Νο 815 αιιχία, ίιιίριίΐ : |κιιίο•, οιιϊιιι ΙίΙί.ιιιι.

Ν.ιΙΜ ΙίΟΟΙ 10 ΟΓΙΙΟΪΟΙΙΙ ΟΌΙΟΓΟδ, νΟΓΙΙΙΙΐΙϊΙΙΙΟΙΙ Ιιιιΐιοΐΐίϋ

ίίΐίιιιιι. 18. Ι'ιΐίΊιιιη ιχΐ αιιίαη, ίιιηιιίΐ , πιιιι ιχΐιαίατϊΐ

αη'ιηιαηι ιηαηι, ηιοτιβίιαίΐίτ αιίηι, νιίοιιΊι ηοηΐίη ρηηί,

ΡΊΪιηχ ήο!οή$ ηιη : ριιΐοΓ αιι/αη ρ}ηι νοαιι-Ίι αιιιι Βϊιι-

ΐαηηη. ΙΙΙη (]ΐιϊιΙοιιι ηοιηειι οϊ (ΙοιΙίι οχ ϋ$ <ρι;ι> 8ϋιί

εοοίιΙοΓ.ιηΐ, ρ.ικτ οιιιοηι Κοίφΐιιιίη ίρχιιιιι νοοίΐτίΐ. Ει

|Μ)<>Ιψΐ3ΐη ροροπι, ίικριϊΙ, 19. ΙΙοτιιια αι, ίίκραΐΐα ίιι

νια ΕρΙιταιΙια:Ιι<χοαΐΒοΐΙιΙ(Ιΐίΐη.'1§. Ει ίτοχίΐ ίαοΛ

ΙϊΐιιΙιιιη εηρΐτ ίΐριιίαχιιη. Ματοιοιιι ηιιβηι οχ ηιηπβ

11:κΊΐιΊΙϋ οιιηοοροΐίΐΐ, ιιιίιϊςιινίι η:ιΐιΐ8 ριιοΓ, οϊ οΟΌεϊΐ

υΐ ]ϋ5(ιΐ8 ΙΙαοΙιοΙίβ ηιοποιιι ;ι•ι|ΐιο ΓογγοΙ αηϊιιιο. 5οιΙ

Ιιϊηο δυεοΐ'ϋϊΐ ΗιιΙκ-ιι ΙοιιιογϊΙ:ι8. ϋ Μίϊι αιίηι, ίηηιιίΐ,

(Ι ιΐυηηϊιίι αιιιι ΰαίΐα (υηαώ'ιηα ραΐτη ιηϊ : (Ι αιΐίΓηϊΙ

ΙιταεΙ, ίί ηιαίαιη αηαηι Μ αηαιη «ο. Ει ;ιΐ οιιϊιιι ν.ιΙ.Κ•

ιιοΓ.ιππιη Γαοϊηιι>. Ιϋοο ρο8:ο.ι ΙοςΐβΙηΙοΓ Μ >805 ρηι-

ΙιίΙιιιίΙ, ηο ρ:ιιοι• οι ΓιΙίη8 πιιιι οαιίοιιι γοιιι Ιι:ιΙιο:ιιιΙ

(ί.α•ϊΐ. 18. 8). .Ν. ιιιι ιιι ιιι: 80ΐΐ8Ϊιιι ρΐΌ£ΐο<ΙίοηιΙιι η•*

ίΙΙίί ίη εοιιδίιοΐιΐιΐίιιοιιι υοιΊογοΙ, ]:ιιιι .ιΐιΐο.ι Ιοςί.-,Ι:ι(ι>Γ

Γορηηιίΐ 008 , ] ιο,ι.ο οΐιιιοχϊο* οιι» ιριί ίιΐϊιι ιιιιιΙοιόιιΙ

(Ιοιιιιηΐϊ:ιιΐ8. ΛΐΙ:ιιιιοη ιιΙ ηιιιιο ηηιιΐδΐιοΐο ΙιιΙίΙ ]ιι-1ικ

ηαίιιπιΐϊ ;αηοι°ο νίε1ιι>. ΡυΜοα αυίοιιι οιιιιι οιιιι^γ.ίΙιι-

Γη8 08801 οχ Ιι:ιε νίιη. ΙϊΙίιιηι νιΐυροηι , οι II (;ί1ίιιηι

<\|||ν 80ΓΪρΙ(> Ιι.ιιΙί οιιπιΐ , ιιΐίιίοιίϊοοιιδ οϊ , ιιΙ οϊ (\ι:Ι<:ι•'ί

Ϊ11ίιι$ |ιιΐΊΐ:ι οιιιιίι(Ι;ιγοιιΙιιγ. ΙΙΪΟ ιιοΐιϊ- ριι•.Ιο:ι ιίμιιπγπιΙ

Ιϋιο* ϋ;ιοι>Ιι Ιιο;ιΐιΐ8 .\Ιιιμ:ν : :ιο ροΓ ο;ι φκυ ηαΓΓίΙ ]ιΐ8ΐί

νίπιιΐο ιι ιι< 8 ιΐοοοί. Ειιίηινοιο ιιο ριιΐοδ ΓογΙιιϊΙο νϊιιι-

ρϋεϊΐΟΓιριΟ. ιιι οιιιιΐίιι^ιΐο δοΐοΐ, ίρδυιιι ειιηοιιΙπιϊ>8β

ευιιι 11;κ•Ιιο1 οϊ Εία (Ιιι»1ιιΐ8ηιιο »ιιεϊΙΙΪ8, ηκιηϋΐηιΐ μ:

εχ ιΓι>ροιι>.ιΐιΐΊΐο ΐ|ΐ:.ΐ|ιί.ιιιι ευιιι ϊΙΙίδ ι ιιιι Ιιηϋιιϊ88ο,

ιιι ιΐιιοιίο -ιιιι ΐΓίυιΐδ οχ οο ιι.ΐδεοΓΟίιΐυΓ : ρη>ρ(θΓοα ηοη

υΙΐΓ.ι ηιοιιιίΐιίΐ ϋοπρίιιι η, οϊ αϋιιιιι ιηιΐυιιι 0880 ΩΙίυιιι :

πι (1Ϊ8098 Ιιοο ηοη βϊηιρΙίείιοΓ, ιιειριο ιιΐιχριο εαιίϊΐι

ί.ιοΐιιηι ο*δθ. Εγοκι απίεηι, ϊιιι|ϋίΙ, /ί/ϋ Λμοο άκοάαΐηκ.

Ιϋδΐίιιςιιϊΐ νοιο ροδίοη,οΐ ρηιιιιιιιι οον ςυί Εί:ο οηιιΙ,

ιΐοίη οι>8 ιριί ΒηεΙιοϋδ, ϋοιιίιριο εί βοβ <ριί ηιιοϊΙΙιιηιιιι

οι:ιιιΐ, ιΐϋΐιιβιαΐ , οϊ ιΐίοίΐ : 2ϋ. //ί ιαηΐ βία ίααιο, ψ<ί

ηιιΐί «ιιΐ)Ι ίί ίιι ϋοίορο/αιιιΐΗ. Λΐιμιί Ιιιιιο η»1υ•. ο Ι Ιίβιι-

}:ιιι.ίιι ιρυικίο νοιιΊΐ ΒοΐΙιΙοΙιοιιι. ^ιιμγο ϊβϊιιιγ ϋίείΐ

δίτίρΐυπι, β«ί ηαΐΐ ιηιιΐ ει ϊ« Μαυροΐαηάιιΐ ΓοΠ;ι$•

80 ηυία ΚίεΙιοΙ :ιυΐο βδίοδδυιη οχ Μ. 8ΐιροΙ»ηι« εοιι-

κροκιΐ. 47. Ει νεη'ιΐ, ΐιιι|ϋίΙ, Λαιού αά 1$αιιε ραΐκηι

(ΗΙΙΜ. ΕΟΙΙδϊαΟΓα , 0080010, Ιιίο (|ΙΙοΙΗΙΜΐθ ίιι οιο-

ιιίουδ οοπϊί ίικίϊοίίδ ηιίϊβηεοΓδ υουδρίδΙοϋευιιΙίπικίΓο

νοίιΐκιΐ. ΰυία οιιϊιιι νοηίΐ ρο:>1 1"1 ϋΐιιιοβ ϊιΙ ρ;ιΐΓθΐιι

δΐιυιιι ^^εου, ιιιηχίηι» υΐΓϋςιιβ ΓιΓιΙ ευιΐδοΐϋϊο, οι ΙίΙίο

οχ ραίιί» οη*ροοΐυ, οι |>αΐΓΪ νϊοΌηΐί Ιηιιίαιιι ηΊίί δΐιΐι-

»!αιιΐίαιιι, « 1ιοΓυιηΐ|υοϋ1ίοπιιιιοχοοιΐ8ΐοΓϋΐιι.ϊ9. Γκιΐί,

« Ιη ΓιΙΙΙ Ι XX ΙοϋΙΙιΐΓ : Οηη αρρτορΐηφιητΊΐ ^ΗπΙηπίΙιη,

ι ί ϊηΐηιιΠ ίη Ι ρ'ιγίι/μι. ΙΙϊικ: »»Ιοιιι νΐΜ:.:ηι. ίιι ιΐιιιοιαίΐιι,

οιιιϊ^ίι ι Ιιι•)•*(*λιιιμ, «οϊ ΙιίΙϊμ^ι"••]»* οχ«"Μ*•η ΙΚΗΙ

ΙοιοΙ).«ην. *
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ϊιιηιιΐΐ, ηιοτίιηΐί Μ Ιιααο κηεχ, ει ρΐεηη» ά\αιι»ι(11εη.

27.Ι).Νβιη ουιη ΙλοοΙ ϋβιιβα'ίειίοηοηι διιΟΊιπίΓβΐιΐΓ, Ιιο-

ΜβββΓβηΙ ιιοιιΐί β]ιιβ, ιιηϋβ Πκϊπηι οβίιιΐ (ΙοοιροΓβιοι• :

Γο8ίι.-ιΐ ροί.1 Ιοί 3ΐιηθ5 «|ΐιαιι1ιιιη κοηιιΟΓΪΙ. Ει ιορείίεηιηΐ

εαηι, ίιιφιίΐ, Ειαν ε! ίαεοο. δβιΙ ]ηιιι 8οροΙΐιιι:ι ρϊΐπδ

Γιιαα.Ο. Εια&αηερύ* ηχοηοιιιεΙ β1ϋ$ εΐ οηιηϊΐιηι «κ/*, Η

οιιιιιίοιιι φια; ροαηΐώιιΐ ίη Ιεπα (Ίιοιιιιιιι-ιιηιηι, ρτο(β-

ίίκ» ε»1. 7. Λ'οη ροιβνηΐ ειώη εοί /ίττ« ιεττα ρετβατΐηα•

ίιοιιί» ρτα: ηιιιΐΐίΐηιΐίηε (αεηΐΐαίιιιη. 8. Ει ήαΰίίαυίΐ ρο$Ιεα

•Ίι ιηοηΐε 5«γ (€αρ»ι 30). Ει ιιΐιί ιιαπηνϋ ηοΐΐδιίϊνΐ-

ιι» δεηρΙυΐΏ οοδψιί οχ Ρ.βηϊι ιιαίί ίΐιιιΐ, ι•Ι ςοιιΐβ» ι\\κα

οχ 00 διιιιΐ οΠ;γ, α"•οίΐ : 1. Ρίτιψιηηι αιιίεηι (ηίΐ ' ία-

εκο ίη ιεττα, φια ρετεατΐηαίιι» (,ήι ριιΐιτ «/μ ίη Ιεττα

Οΐιαηααη (Οαρηί 57). δοϋ Ιιίιιο οχοϊρίι ιιθ8 ;ιϋη ηπιτα-

(ίο, φΐη ϋο αιΐιηίιαίιίΐί ,ΙοδβμΙι ηςίΐιιι-,

5. Ι/οΓπ/ίί ερ'ύοαν».— Κι 8Ϊ ΙϊΙιοί, Ιιίο Πιιΐοιίιυδ 8ογ-

ιιιυικΜίι, 1ιί>ΐθΓΐ;ιιιι ΠΙϋ λιοοίι ίιι ιιΐίικί οοιιεϊοιιίδ ίη-

ίιίιιιη ΐΌηιϊΐΙοιιΙοβ. ΙΙΙικ] Ιηοιοιι ι-ο8.-ινοηιιι νοδίηιη 03-

ιίιηΐΐΜΐι , ιιΐ ο» φι* (ΙίοιιηΙιιι- (ΙίΙί^οηίοι• αυβειιΐιοΐϊβ, «Ί

οχ δϊιι8ιι1ίδ δεπρΙιΐΓΧ (Ιιοιίί ηιαχίιιια νουίδ 31ΌΓ6&031

ιιΐίΐίΐαδ, ιιιι!Ιιιιηΐ|ΐιυ οοηιηι Ιοηιοιν• ρποΐοηιιϊΐΐηΐυΓ.

ΤΙιοδβιιπίδ οιιίιιι 3|>ΪΓΪΙυα1Ϊ3 $υηι ιΐϊνΐηη βΙοι|υία ; οϋΐε-

ιιΐ .ιΐϊιριϊδ ϋβ δοηδϊΐιϋί ΐΙιο8:ιιιπ) βαφο ιιιιβιη 8οιιιηΐ3ΐιι

Γοοίρίβιΐϋ, ηιη8η38 δίΐιί ραιαΐ (1ίνϊΐϊ;ιδ : ίι.ι οι Ιι <; ]υδΙο-

πιιη νίιΐπίοβ, πιοϋο ηΐΐοηιίοιβ νοίυοιϊιιιιιβ , Ιαηίαιη

ιιοΐιϊδ υΐίΐίΐιιίοιη βΙΤοιτο ροδδυιιΐ, υΐ βιΐ ίηιίΐηιιϋιιιη

€03 ίηοΙίοηιιΐΓ. δι<: οιιίηι ροίοπηιιΐδ οι ηοδ οιιηιοΌιη,

ιριοιιι ίΙΙί, ΓανοΓοιη βοϊ εοηδοιμί. Νεφιε εηίιη ρεηοηα-

γμηι αοεερίοτ ε»1 ϋεη», ίίά ίη οηιηϊ ρεηίε ηηϊ ιίιιια

ϋηιιη εΐ οριταΐητ ]ΐιι(ίΐίαιιι, αεε<•ρίιι$ εϊ αϊ (Αχ. 10. 34.

35) : ίι.ι ϋΐ, βί νιιΐιιοπιιιιΐδ, ιιίΐιϋ δίΐ ψιιχΐ ρΓοΙιΐΙιβηΙ,

(|ΐιίη Ιηιιΐο νοί οΐϊ:•ηι πιφή ροΐί»ιηιΐΓ αυχιΊίο. Ναηι δι

ιιοδ (Ιιηιιΐ:ιχ:ιΐ νΐιΙβΓΪΐ αΙΓοΓΓΟ ηατ οχ ηοΐίίδδΐιηΐ, β: ρπΒ-

ίιτΓΟ Ιιιιιηηηίδ β:ι ο,ιιμ δίοί ρΐαοοηΐ, Ι^ιιιίαιη 61 ίρβο ηο-

Μγϊ 01ΙΓ3ΙΙ1 οΌγ13γ.ίΙ)ϊΙ, ιιΐ ίη ηηιιιϊοϋδ ϊηνίοΐοβ ΓβιΙιΙηΙ.

ΙΙ(ΐ5ΐοιι οιιίηι Ιι:ιΙκ•ιιιιι$ ροΓροΙιιυηι, 61 ΐιιιρΙ:ιο;ιΙιίΙί ϊη

ιιοδ οιΐϊο ίΐΗβίαιιίοιη. Ι'ιιϋο ιιοΐίϊδ ηιηβΐιη νϊβϊΐβ^ιϊα

ορυδβίΐ,ϊΐη υΐ (>]ιΐδ Γηιιιϋοβ νίιιοοΓβ, ηο δΐιροποιοβ

^^ιι8 ιοίϊδ Γοιίδΐϊΐιιϊ ροδίϊιηιΐδ. Νοιι αϋΙΟΓ αυίοιη νϊηοβ-

ηηιβ, ψιηΐϊΐ δι ροπιριϊηιηιιι οοηνβπωΐίοηβιη δΐιροπιιιιιι

ιιουίδ Ηΐιχϋϊιιιη οοιιοΙΠοιιιυβ. ΟρΙΙιιιιιιη νοΓο ίηδίίΐυίπιιι

οδΐ νίΐα ριίΓα. Ιΐοο οιιίηι Ικιδίδ οι ΓυηϋηπιοιιΙιιιιι οδΐ \ίγ-

Ιιιΐίδ : ίριοίΐ ηιιί τοοιβ ]ογοιϊΙ, Γαοίΐο αϋα οηιηία ϋοτίη-

η•1 ; ηβιμιβ ίΙΙιιπι δυροΓαΙ)ίΐ νοί ροοιιηίίΓυηι οιιρί ϋίΐαδ,

νβΙ 8ΐ«ιπχ βηιοΓ, νοί ίιινίϋίιι, νοί βϋςιο »(Τοοΐίο ΙΙΚΐΙ.1.

Κι ςηοιηοϋο, ο^ο Ηίοβηι. ΟιοηιΙο οιιίιη ο,υίδ ηιιιηιία

Γιιοπι οοιιβοίοηΐϊι, βί ;ιΙι οηιηϊ ΙίΙιΟΓίΐ ηιηιιιΐβ , ρι.ίοιϊΐ

Οοπιϊηυιη οηϊνβΓχϊ ΙιαυοΓο ίιιΙι:ώϊΐ3ΐιΐοη>. Ββαΐϊ βι,ίιη,

Ιιΐί|ΐιίΐ, ιηαηάο εοτάΐ, ψιοηΐαιη ί/κί Οοιιιη ιίάώηηΐ (ϋαΐΐΐι.

5. 8).0αοιΙ 8Ϊ ςιιϊδ ίΙΙιιιη ϊιιΙιαοϊίαΙΟΓΟίη 1ιαΙκτοιηοη•3-

ΙιΐΓί]ΐι;ΐ5ί Γηΐδίπι οΐ δΐηβ ϊιηρβιΐίιηβιιΐο οιίΓροΓο νοδίίΐυδ

ββϋβΐ, Ϊ19 ρ»δΐβ3 βίΙίοΐβΙυΓ, βί Ιιιιιηβιιβι-ιιιη οηιηίηιη

ιιτιιιη δΐιροΓοίιιηι ΓβγϊΙο οοηίοιιιιιβί. Ηυηιηη.ι οιιίηι

οιιιηί3 ιιηιΐιπι ίΙΙί δοιηιιίιιιικριο ηρρβΓβΙιιιηΙ, οι δίιιιΐ

ο»•Ιο>ΐίδ οίνίκ ρηίδοιίίυιιι ηίΙιίΙ ορίαϋίΐ. ΤβΙιϊ ογηι Ιιοβ-

Ιΐϋ. Ι'ίΐιΙαδ (ΙουΐοΓ οιοίβ; ρπιρίβΓοα οΐϋΐιιαΐ)»!, ιΐ,οοηδ :

1 ΒΜ, ΙιιΛιίανη.

ΛΉιη ίχροηηιεηίαιη ηιιατϊιΐι φι$ ηι,ϊ ίη ηα Ιοαηίΐιιτ

α,η,ιϊ (2. 6Όγ. 13. 3) ? Ει ίίοπιιη : ν,νο ααΐαη, ,,οη

)<ιηι ι9<\, νΜι ανιβηι ϊη ηιβ εΐιηαιίί (ϋηίαΐ 2. 20). Κι

ι'ιβπιη: : Οηοά ακίβη »ιιι/ΐί νΙνο ϊη οαηκ, ίη /ί,/β ,,,„„

(/«</.). νίϋίίΐί νίπιηι οοιροΓβ οϊκιιηκίιιΐιιιη, ςιηΐϊί ϊη-

0θΓρθΓβ3 ηιιϊβΐβ Γπιοιιΐβιη 1οί|υί οηιιιίη ?

4. ΜνΙία Ηκ αηηηΐΐηάαηΐΗτ , ηίηιρε ; ι»0Γ<ί/ϊίβίίβ

απηϊι, $η> ϊριϊν* ιρίήΐααΐί ίαπφάιιιη, νίαίίαιιϋα , η

εχαη,βη ηΗΜααιίϊβ. — ΙΙηιιο οπιηβδ ίιηίΐβιηυΓ, ιιιογ-

ιΐΠοοηΐϋδ ιηοηιυπι 03πιίδ, βί αά ιη;,Ιβ οροηιη.Ιιιιιι

ιιιοΠ!θ3€ίβ Γοϋα;1ιηι18 : 8ίο βηίη| ροι!Μ|π1αιη να|οΜ.

ιηιΐδ ίρβα ϋοο οΟΌγγο δβοΓίίίοίιιιη οβιιβρίβοϊΐυηι. νί-

(Ιίδΐϊ ςαβιη ηονιιηι οι η(ΙηιΪΓ3θίΙο Ιιοο δβοπΠοίηιη Τ

Οπ3ιη1ο ηιοηυ3 Γιιβπηΐ ηι,ιιιορα , Ιιιηε ιη3Βΐ8 8Γ3ΐ„π,

βηΐ Οοο «ιοπϋοίυιη. Οικιγο οι ςυοιηοϋο Ιιοοί Οϋο-

ηί3ηι δρΪΓΐΐυαΙϋ δβοπΠοΙϋηι ββΐ, οι ηίΐιϋ Ηαοβι 8οιιμ-

Ιϋο. Ν»ιη ίη ββιΐδίϋϊ» ηηϊϋοηι ββοπΠοϊο ηοη βοΐιιηι

ΐϋ , ςυοιΐ ιηοπιηιηι βδΐ , α\ψάΐιιΓ , 8βϋ ηβ(]ιιβ νίνιιιη>

ςιιοο• νίιί3ΐυηι Γιιοιϊι , δβοΓΪΙΙοϋβ ία.ιηβϋΐη οδδβ, «6

ΐηίΐι'ο Ιοβο ωυΐιιηι Γιιϊι. ηοο βϊηο ο;ιυ&3 (Ιβνϊι. 22. 23) :

δοϋ ιιΐ ροΓ ΪΓηαϊοηαϋίΜιιιη θϋδθΓν3ΐϊοιιοιη ρ.ιιιίαιίηι

ίικΙιΐΓβηιιΐΓ .ία" δρίπιηηΙοηι Ιιαιιο οι Γηΐϊοηίΐβιη Ιιοβίίοιη

(οιη ιηπ;;ιΐ3 οβυΐοΐβ οίΓοιοηιΙηηι.ςιιοϋ οιιίηι ίΐϋο βδΐ νΐ-

Ιϊοβυιη, ιιβιηρο ρΓΪναίιιηι :ιυΓΪΐ>α5.τβ1 πιιιΐϊΐαΐυιη €η«,ϋ.Ί,

ΐ(Ιίρ5ΐιιη Ιιίο οδΐ ηιηία οοηοηρϊδοοηΐϊβ , ϊϋχυπβ, οριιηι'

3ΠΙ0Γ οι οιη.ιίδ ηοηϋΐΐίβ : βί ψιοϋ οβί ΪΙΙίο 83.ιυιιι οι

31) οηιηϊ ιηηοιιΐβ βΜ,ηυη) βδβο, ίάϊΡ5!ΐηι ββι Ιιίο

ηιοιίιιυιη ηιιιηϋο , ίια αά βρϊηΐιηΐβ δαοπίΐοΐυηι βο-

ηιοιίρδίιηι ΐϋοηβοιη βχΙιίοοΓβ. Η:ι•0 ,10„ δΙηιρΜοϊ.οΓ

ρηοΐοΓοηηΐϋδ, δβ<1 Ι)οηο Ιί8οηιβ8 03 ίη ηιβι.ΐο ιιο-

81Γ3 , δΙιΐ(Ιι•3ηΐΗ8 ηο δΐηιιιβ (ΙοΙοποΓοβ ;υάα;Ϊ8, ηιιί

ϊιι ιιιιιΙ)Γ3 Ι3.:ΐαηι οχΐιϊοβηΐ οϋδΟΓτβΐϊοηβιη. 'δί^.ιΐ

εηηη ίΙΙί ηϋΐιυο ΙυοοΓη»; βίδΐαΌπίβ» ΙβηίοροΓβ ϊΙΙ.ι

οΙκβΓΛίπιηΐ , ίια ηο8, ροδίς.ιβηι δοΐ ]υ8ΐίΐϊαϊ ιιοδ

ϋΙυδΐΓ3Γβ (1ίεη3ΐυδ ββι, Γβϋοίη,ριο „„,!,„ Λιί νβηΐηΐ.-ιιι

βϋϋυοίί 8(111108, 5ίηιΐΙο,η οοββΓνβΐίοιιβη) οΊο3 Ιιοο

δρΪΓίι.ΐΒΐβ δαΓΓΪΙϊοιΊιιη οχΐιίυββηπίδ. Κι ηβςοβ ρβεο3ΐη

(11150 ΙΙ0|)Ϊ5 νίΐΙθΙΐΙϋΓρ»Ρν», ρΟΓΓίΙΠΟΙΟΠβ ρΓΛΙΟΓΟΒηΐΙΙδ,

8βύ «ιιιοΐΐϋΐο 3 ηοΜδΓβΐϊ.ιιιοδΓβρβίίΐηΐϋδβΙ νβΓίιοπιι,ι'

Οΐβδοβοΐαοπι : ροΕΐΐ3δ(|υβ ϋβ ηοΐιίδ ΐρκϊδ 5υιηηηηΐ5. ιιί

ηοδ 3 ΓαΐΟΓο δυρρίίείο ΙίυοΓβπιιΐδ. Γι-ορίοι- Ιι.ιο ο,υίρρο

ΡβιιΙϋδ ίηςιιίΐ : Ναηι •ι ηοι ϊρ$ο» βιάήανΐΗηηιι, ηοη ΗΙϊ-

ηηε ΐηάίεαηη,ητ (1. ί>. 11. 31). Ιια δι ηΟδ ίρβοδ Ιιίο

εοικΙοιηιΐ3νοιίηιιΐδ ρΓομΙβι• ο,ιιοΐίιΙϊ;ιη3 ρβιοβίί, ίιιι-

ιηΐιιυοηιυδ 8ον..•πΐ3ΐο(η ^ιϋίοϋ ηυη(ι \\\-Ι(. (■„!„„,„, βΛ,#

Οιιοϋ >ί ΐ-ι.Βνϊ ΓυοΓΪιιιιΐ8, β«ί )ΐιάκα\ηητ, ϊηα,αΐΐ, «

Ωοηιίηο εταάϊηη,τ. Ρπ„5 ί8ΐι„Γ ιιοδηιοΐϊρδΟδεοηαΌιηηο-

ωιΐδ ηαξ»Λ ειιιιι δίιιοβπίβΐβ , βί ιιυΙΙο δοΐοιιΐβ ίη Ιπ-

1)οιΐ3ΐί οιιιΐδοίειιΐκο δοϋοβιηυδ : βίαιυβ βχαηιίιιβιηιΐδ

ηοίΐΓ,ΐδ οο8ίΐ:ιΐΐοηο8 , οΐ τοοίηιη δοιιίβηΐίβπι ργοΓογ»-

ηιυδ, υΐ ηιι•η5 ιιιι ι>ιΐ ιιοιιΐο ίΙΙο ιογγογο ρβΓειΐ5«ι , ηοη

ρβΐιαίιΐΓ 3ΐηρΙίυδ (Ιοοϊρΐ , βοο" ΐιηρβίοιη γοΓγοιιοι, ;ιο

ρΓΟκρΐοίοιιβ ίΙΙιιιη Ιιιδπιπιιβπι οευΐιιπι , ρκοεΙυϋ3ΐ «]»-

υοΙ.ι ίηβιβδΜίιη. ΡΐΌρίοΓΐβηβνίαιηβιιίιη Γβηιηυβοπιηϊα,

ηΐ ίρδα ιοπιιη οχροΓίοηιί» οΐ3ΐη;.ι. Νβηι ςηβηιβίΐιηο!

•Ιιιιη βί νοί ρηιιΐιιΐιιιη εχαΐηπ νοΙυοΗηιυβ, οηιηοδ ίΙΙίιι-ί

ΐιι>ϊιΙίαδ ίΐηηχί ρυΙν.•η•ιη ΓορβΙΙβηιιΐδ : δϊε ςυβηαΌ δΐι^

ρΙ:ιιιθηιιΐΓ , ηοη ρΓΟρίΟΓ ίΐϋυδ ΐνΓΒηηϊϋοηι Ιιοε βοίΐί-

ηειηιΐδ , 5οϋ ριορίοΓ ί8,ΐ3νί;,πι ικ.ΰΐΓ»,,,. Νο,,υβ ει»ίιη
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ύπ' αυτού τεχθέντων. Τότε, ^ησ'ιν, έτεΛεύττ\σεν ό

Ισαάκ πρεσβύτης, καϊ πΛι'ίρης 1[μερών. Εί γάρ

ήνίκα της ευλογίας τήν κλοπήν έποιεϊτο 4 Ιακώβ,

ήμβλϋνθησαν οΐ οφθαλμοί αυτού, φησ\ν, όθεν χα\ τά

της άπατης αύτφ προεχώρησεν, έννόησον μετά τοσού

των ετών αριθμόν όπως τ\ν γεγηρακώς. Καϊ έθαψαν

αυτόν, φησ\ν, Ήσαϋ χαΐ Ιακώβ. "Αλλά λοιπόν της

τελευτής τού πατρίς γενομένης, Ααβών, φησ'ι, τάς

γυναίκας αύτοΰ Ήσαν, καϊ τους νΙούς, και παν

τός τοί>ς αντον, καϊ πάντα δσα έκτήσατο εν γχϊ

Χαναάν, έπορεύθη. Ουκ ήδύνατο γίιρ, φησ\ν, •ή γη

της ααροικήσεως ιρέρειν αυτούς άπύ τοϋ πΛή-

Οους τών υπαρχόντων. Καϊ ώχησε Λοιπ&ν εν ζφ

δρει Σηε/ρ. Κα\ διηγησαμένη ήμΐν ή θεία Γραφή

τους έκ τοϋ ΊΙσαύ τεχθέντας χα\ τά Εθνη τά ύπ'

αυτού γεγενημένα, φησί• Παρώχησε δέ Ιακώβ εν

τϊ\ ΓΗ• °δ παριί>κησεν ό πατήρ αύτοΰ, έν γή Χα

ναάν. Άλλ' εντεύθεν λοιπόν πάλιν διαδέχεται ημάς

έτερα πραγματεία ή κατά τον Οαυμάσιον "Ιωσήφ.

γ*. Άλλ' εί βούλεσθε, ενταύθα στήσαντε; τον λόγον

εις έτέραν αρχήν ταμιευσόμεθα τήν κατά τον παΐδα

τού Ιακώβ ίστορίαν, εκείνο παραινέσαντες υμών τή

αγάπη, μετά ακριβείας προσέχειν τοις λεγομένοις,

καϊ έξ έκαστου τών έν τή θεία Γραφή κειμένων με-

γίστην καρπούσΟαι τήν ώφέλειαν, καν. μηδέν απλώς

παρατρέχειν. θησαυρός γάρ έστι πνευματικός τά

θεία λόγια• και καθάπερ άπο τού αισθητού θησαυ

ρού χα\ λίθον ένα πολλάκις ύφελόμενός τις, πολύν

έαυτώ εργάζεται τον πλούτον ούτω κα\ ενταύθα αί

τών δικαίων άρετα\, εί προσέχειν βουλοίμεθα, τοσαύ-

την ήμΐν τήν ώφέλειαν παρίχειν δυνήσονται, ώς κα\

προς τον όμοιον αυτών διεγερθήναι ,ίήλον. Ούτω γάρ

δυνησόμεθα καϊ ημείς της αυτής τοϊί δικαίοις άπο-

λαΰσαι παρά τού θεού εύνοιας. Ουδέ γαρ πρασιοπο-

Λήπτης έστϊν ό θεύς, άΛΛ' έν παντϊ ΙΟνει ο φο

βούμενος αύτύν καϊ εργαζόμενος δικαιοσύνην,

δεκτύς αύτώ έστιν ■ ώστε, εί βουλοίμεθα, ουδέν το

χωλϋον τοιαύτης ή καϊ πλείονος ημάς άπολαύσαι της

άνωθεν (ίοπής. Έάν γάρ μόνον [581] ημάς Γδη τά

παρ' εαυτών εισφέροντας, καϊ τά αύτώ δοχούντα

προτιμώντας τών ανθρωπίνων, τοσαϋτην κα\ αυτός

έπιδείξεται τήν κηδεμονίαν, ώς έν άπασιν άχειρώ-

του; ημάς έργάσασθαι. Κα\ γάρ πολέμιον Εχομεν

διηνεκή κα\ άσπονδον τήν προς ημάς ϊχθραν κεκτη-

μένον. Διό πολλής ήμΐν δεί της αγρυπνίας, ώστε περι-

γενέσθαι αυτού δυνηθήναι τής μηχανής, και ανωτέ

ρους καταστήναι τών τούτου βελών. Οϋχ έτέρως δε

π:ριεσόμεθα, ή διά τής αρίστης πολιτείας έπισπά-

σασθαι δυνηθέντες τήν άνωθεν συμμαχίαν. Άριστη οί

έστι πολιτεία βίος καθαρό;. Τούτο γάρ ό θεμέλιος

χα\ ή χρηπ\ς τής αρετής • ό γάρ τούτον ασφαλώς

καταβαλλόμενος εύκολώτερον τών άλλων απάντων

περιέσεται • ούτε γάρ χρημάτων επιθυμία τού τοιού

του περιγενήσεται, ούτε δόξης Ερως, ούτε βασκανία,

ούτε Ετερον τι τών παθών. Κα\ πώς, έγώ λέγω. "Οταν

γάρ τις καθαρόν Εχϊ| τδ συνειδός, κα\ παντός (Ιύπου

άπηλλαγμένον, δυνήσεται κα\ τόν απάντων Δεσπότην

Ενοικον Εχειν. Μακάριοι γάρ οί καΟαροϊ, φησ\, Γ|}

καρδία, δτι αύτοϊτύν θεύν δψονται. "Οταν δϊ εκεί

νον Ινοικον Εχειν καταςιωθή, ώς απλώς και εική τδ

σώμα π;ρ(χείμενος, ούτω λοιπόν διαχείσεται , κα\

πάντων τών ανθρωπίνων πολλήν έπιδείξεται τήν ύπερ-

ηψίαν. "Απαντα γάρ τά δρώμενα σκιά και δναρ τω

τοιούτω φανείτσι, και χαθάπερ έν τω ούρανώ τδ πο-

μήσει. Τοιούτος ήν Παύλος δ τής οικουμένης διδάσκα

λος• διό και έβόα λέγων "Η δοκιμιών ζητείτε τον ίν

έμοϊ ΛίιΛονντος Χριστού; Κα\ πάλιν Ζώ δέ, ού*

έτιέγώ, ζηδέ ένέμοϊ Χριστές. Κα\ πάλιν "Ο δέ

νύν {ω έν σαρκϊ, έν πίστει ζώ. Είδες άνδρα σώμα

περικείμενον, κα\ ώς έν άσωμάτω λήξει αϋτδν τυγ-

χάνοντα, ούτω πάντα φθεγγόμενον ;

δ". Τούτον άπαντες ζηλώσωμεν, κα\ νεκρώσωμεν

ημών τά μέλη τής σαρκός , κα\ προς τήν άμαρτίαν

άνενέργητα αυτά έργασώμεθα• ούτω γάρ μάλιστα αυτά

δυνησόμεθα παραστήσαι τώ θεώ θυσίαν εϋάρεστον.

Είδες τό καινον κα\ παράδοξον τής θυσίας ταύτης;

"Οταν νεκρά γένηται τά μέλη , τότε μάλλον ευπρόσ

δεκτα τή Ουσία γίνεται. Τίνος Ενεκεν καϊ διά τί ;

Επειδή πνευματική έστιν ή θυσία, κα\ ουδέν αίσθη-

τόν Εχει. Έπ'ι μέν γάρ τής θυσίας τής αισθητής ού

μόνον τό νεκρόν έστιν άπόβλητον, άλλα χα\ τδ ζών,

εί λώβην τινά Εχοι, ουδέ τούτο εις θυσίαν δεκτόν άν

γένοιτο ποτέ. Κα\ τούτο έξ αρχής ένομοθετείτο ούχ

απλώς, άλλ' ίνα διά τής τών άλόγοίν παρατηρήσεως

κατά μικρόν έναχθώμεν μετά τής τοσαύτης φυλακής

τήν πνευματικήν ταύτην κα\ λογικήν θυσίαν προσ-

άγειν. "Ο γάρ έστιν έκεΐ λώβη, κα\ το ώτότμητον χα\

χολοβόχερκον, τούτο ενταύθα πονηρία, επιθυμία,

ασέλγεια, χρημάτων Ερως και πάσα αμαρτία• κα\

όπερ έστ\ν έκεΐ τδ υγιές, καϊ τδ πάντη μώμου άπηλ

λαγμένον, τούτο ενταύθα τό νεκρόν τώ χόσμω πάντη

γεγονότα ούτω προς τήν θυσίαν τήν πνευματικήν έπι-

τήδειον εαυτόν καταστήσαι. Ταύτα μή απλώς παρα-

τρέχωμεν, άλλ' έμπηγνύντες αυτά τή εαυτών διάνοια,

σπουδάσωμεν μή έλάττους όφθήναι τών Ιουδαίων τών

έν τή σκιά τοσαύτην έπιδεικνυμένων παρατήρησιν.

"βσπερ γάρ εκείνοι Ετι τώλϋχνω παρακαθήμενοι τοσ

αϋτην έποιοΰντοτήν φυλακήν,ούτωςήμεΐ;,|582]έπειδή

ύπό τού ηλίου τής δικαιοσύνης καταυγασθήναι κατ-

ηξιώθημεν, κα\ τήν σκιάν καταλιπόντες προς τήν

άλήΟειανέχειραγωγήθημεν, τήνόμοίαν φυλακήν έπι-

δειξώμεθα περί τήν π-^ευματικήν ταύτην θυσίαν. Καϊ

μηδέ τά μικρά αμαρτήματα νομι^όμενα απλώς πα-

ρατρέχωμεν, άλλα καθ' » έκάστην ήμέραν εαυτούς εύ-

θύνας άπαιτώμεν κα'ι βημάτων κα\ βλεμμάτων, κα\

δίκας εαυτούς είσπραττώμεθα, ίνα τής εκείθεν χολά-

σεως εαυτούς έλευθερώσωμεν. Διά γάρ τούτο χα'ι

Παύλος φησιν Εί γϊιρ εαυτούς έκρίνομεν, ούκ ϋν

έκρινόμεΟα. "Ωστε, έάν εαυτούς ενταύθα χατακρί-

νωμεν έπ\ τοις καθ' έκάστην ήμέραν ϋφ' ημών ίμαρ-

τανομένοις, ύποτεμνόμεθα τής έκεΐ κρίσεως τήν σφο

δρότητα. ΕΙ δέ όαθυμήσαιμεν. Κρινόμενοι, φησ\ν, ύπό

Κυρίου παιδευόμεθα. Προλαβόντες τοίνυν εαυτού;

χαταδικάσωμεν μετά πολλής τής ευγνωμοσύνης, χα\

μηδενός είδότος τό δικαστήριον τού συνειίότος καθ-

ίσαντες, ούτω βασανίσωμεν εαυτών τους λογισμούς,

κα\ όρθήν τήν κρίσιν έκφέρωμεν, ίνα τόν έπηρτημέ-

νον φόδον δεδοικώς ό λογισμός μηκέτι άνέχηται ύπο-

σύρεσθαι, αλλά τήν όρμήν άναχαιτίςη, κα'ι τόν άκοί-

μητον εκείνον όφθαλμόν προορώμενος άποτειχίζη τώ

διαβόλω τήν εΓσοδον. "Οτι γάρ άπό ρ'αθυμίας άπαντα

ύπομένομεν, αυτή βο| τών πραγμάτων ή πείρα.

"Ωτπερ γάρ έάν μιχρδν διεγερθήναι βουληθώμεν, χα

θάπερ κονιορτδν ούτω τούτου τάς έπιδουλάς άποτι-

ναξόμεθα• ούτως έπειδάν ποτέ ύποσκελισθώμεν, ού

παρά τήν εκείνου τυραννίδα τούτο ύπομένομεν, άλλα

παρά τίιν όαΟυμίαν τήν ήμετέραν. Ουδέ γάρ βία

ημών περιγίνεται χα'ι ανάγκη, άλλ' άπατη μόνο λ

λίτευμα Εχων, ούτως ούδενό; τών παρόντων έπιθυ- ■ 0»ιίηιιυο Π185. απλώς παρερχώμεΟα- ά>λά χαΟ',
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Τοΰ δέ μή άπατηΟήναι, ε! Οελήσομεν μικρδν διεγερ-

Οήναικαι νήψαι, ημείς κύριοι • ούχ επειδή καθ' εαυ

τούς τοσαύτην Ιχομεν τήν ίσχϋν, άλλ' επειδή τότε κα\

της άνωθεν άξιοϋμεθα ρ^>πής. "Οταν γάρ τα παρ"

εαυτών έπιδειξ.ϋμεθα κα\ τά πάρα τοΰ Δεσπδτου

πάντως έπεται. Νήψωμεν ουν, παρακαλώ, χα\ είδδ-

τες τοΰ πονηρού τάς μηχανάς, διηνεκώς γρηγορώμεν,

κα\ τδν θεδν παρακαλώμεν συνεφάψασθαι ήμίν της

προς αύτδν πάλης. Ούτω γάρ καΐ ημείς άχείρωτοι

γενησδμεΟα, κα\ τάς εκείνου διαφευξόμεθα μηχανάς,

κα\ της παρά τοΰ βεοΰ (ίοπής άπολαύσομεν, κα\ των

αιωνίων έπιτευξδμεθα αγαθών ών γένοιτο πάντας

ημάς έπιτυχεϊν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου

ημών Ίησ^ΰ Χριστού, μεθ' ού τω Πατρ\, άμα τώ

άγίψ Πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμή, νΰν καΐ άε\, και

εϊς τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΞΑ'.

Αύται δέ αϊ γενέσεις Ιακώβ- Ίωσηυ δεκαεπτά

ετών ην ποιμαίνων μεΐά ιών άδε.ϊ^ών αϋτοΰ

τά πρόβατα.

α'. Πάλιν έπ\ τήν συνήθη τράπεζαν υμάς άγαγεΐν

βούλομαι, και της ακολουθίας τών πρώην ήμίν ε!ρη-

μένων λαβόμενο;, έκ τών πράσφατον άναγνωσΟέντων

τήν έστίασιν ύμϊν παραΟεϊναι ταϋτην τήν πνεύματι•

κήν. "Ικανά γάρ τά σήμερον άναγνωσΟέντα διδάςαι

πά/τας ημάς, οίητής βασκανίας έστιν ή λύμη, [583]

κα\ δπως το δλίθριον τούτο πάθος το τοΰ φθόνου κα\

μέχρι της συγγενείας αυτής έκταθέν τήν οίκείαν ίσχϋν

έ-εδείξατο. Άλλ' ίνα δόξη κατά άκολουΟίαν 4 λόγος

προϊέναι. άναγκαϊον αυτής άψασθαι της αρχής τοΰ

άναγνώσματο;. Λύται δέ, φησ'ιν, αϊ γενέσεις Ια

κώβ. "Ορα τον θαυμαστδν τούτον προφήτην, δπως

έπαγγειλάμενος ήμϊν διηγεΙσΟαι τοΰ Ιακώβ τήν γε-

νεαλογίαν, εύθέο^ς έπι τήν ίστορίαν τοΰ παιδος άν-

έδραμε• και ειπών, Αυτοί αϊ γενέσεις Ίαχώβ, καΐ

καταλιπών διηγείσθαι ήμϊν ακολούθως τους τε έξ

αυτού τεχΟέντας, τούςτε έξ εκείνων πάλιν γεννωμέ

νους (καθάπερ κα\ έπι τοΰ Ήσαΰ τούτο πεποίηκεν),

4πΙ τδν Ίωιήφ ευθέως ϊσπευσε, τδν νέον, τδν πάν

των τών άδελ,ών, ώς ειπείν, έσχατον, και φησιν

"Ιωσήφ δεκαεπτά ετών ην χοιραίνιον μετά τών

άδε,Ιφών αϋτοΰ τά χρύβατα. Τίνος ϊνεκεν και τών

ετών τδν άριΟμδν ήμϊν σημαίνει ; "Ινα μάΟης ώς ού •

δεν ή νεό-η; κώλυμα γίνεται προς άρετήν, κα\ ίνα

έκ περιουσίας γνώς κα\ τοΰ νέου τήν προς τον πα

τέρα ύπακοήν, καΐ τήν πρδς τους αδελφούς όμόνοιαν,

κάκείνων τδ άνήμερον καΐ πώς ουδέ πρδς τδν ούτω

περ\ αυτούς διακείμενον, χαι άπδ τής ηλικίας αυτής

είς συμπάθειαν αυτούς έφελκύσασθαι δυνάμενον πα-

ραφυλάςασθαι τήν άγάπην ήβουλήθησαν, άλλ' έξ αυ

τών τών προοιμίων δρώντες κοΛ τού παιδδς τδ πρδς

τήν άρετήν έπιρ\ίεπές , κα\ τοΰ πατρίς τήν περί

αύτδν εύνοιαν, είς τήν κατ' αϋτοΰ βασκανίαν δι-

ηγείροντο. Κατήνεγχαν γίιρ Ίωσηρ ψόγον πονη

ρών πρδς "ΙσραηΛ τόν πατέρα αυτών. "Ορα

κακία; ύπερΰολήν χα\ τήν τού πατρδς άγάπην

διασαλεΰσαι έπεχείρουν, και τά μή δντα πλάττοντ^ι

κατά τού αδελφού, τοσούτο μόνον άνϋοντες, όσον τδν

•ίκείον φθδνον κατάδηλον ποιήσαι. Κα\ ίνα μάΟΐ)ς ,

ότι τοΰ-ο μόνον έκέρδαινον, τδ φανεράν Ιαυτών ποιή-

σαι τήν λανθάνουσαν γνώμην, δρα τδν πατέρα καΐ

μετά τήν παρ' αυτών διαβολήν έξεχόμενον τοΰπαιδδς,

χα\ πάντων αύτδν προκρίνοντα. "Ιακώβ δέ, φησ'ιν,

ήγάπα τδν Ίωσηρ παρά πάντας τους ιιΐούς αϋ

τοΰ, δτι νΐδς γι'ιρως ην αύτώ. Έποίησε δέ αύτφ

χιτώνα ποιχΙΛον. Τί έστιν, Ήγάπα τδν Ίωσηρ

παρά πάντας τους νΐονς αύτον, δτι νΐδς γήρως

ην αντφ; Επειδή πρδς τω τέλει, φησ\, κα\ έν αύτώ

τψ γήρα ην τεχθε'ις, διά τούτο μάλλον απάντων αύτδν

ήγάπα. ΚαΙγάρ ποθεινά πως είναι δοχεί τά παιδία τά

πρδς αύτώτώ γήρα τικτόμενα, κα\ μάλλον έπισπάσα-

σΟαι δύνανται τήν πατρικήν εύνοιαν. 'Λλλ' ίνα μά-

θωμεν δτι ού τούτο μόνον ην τδ τδν πατέρα έπισπώ-

μενον προτιμάν τε αύτδν τών αδελφών παρασκευάζον,

διδάσκει ημάς ή θεία Γραφή , ότι κα\ μετά τούτον

ϊτερος έτέχθη• κα'ι ει κατά τήν φυσικήν άκολουθίαν

τά τής αγάπης έγίνετο, εκείνος άν μάλλον ήγαπήθη,

άτε δή αληθώς υίδ; γήρως ών, και τότε τεχθε\ς,

ήνίκα πρδς Ισχατον γήρας ήλασεν δ δίκαιος. Τί ούν

εστίν ε!π:ΐν; "Οτι χάρις τις ήν άνωθεν ή τόν νέον

έπέραστον ποιοΰσα, κα\ δ;ά τήν τής ψυχής άρετήν

[?>81] πάντων αύτδν προτιμότερον εργαζομένη• ταύτην

δέ προσκεΐσΟαι τήν αίτίαν » έν τη Γραφή, δτι επειδή

υίδς γήρο>ς ην αύτώ, διά τοΰτο αύτδν ήγάπα πλέον,

ίνα μή φανερώς αύξηση τών αδελφών τδν φθόνον.

Δεινδν γάρ τουτϊ τδ πάθος, κα\ έπειδάν έπιλάβηται

ψυχής , ού πρότερον αυτήν άνίησι , μέχρις δν είς

έσχάτην αυτήν άτοπίαν άγάγτ;, και λυμαινόμενον τήν

τεκοϋσαν αύτόψυχήν, τδ εναντίον ή βούλεται τδν φθο-

νούμενονδ'.ατίΟησι, λαμπρότερον, ενδοξότερο1/, περι-

φανέστερον, όπερ πάλιν έτερα πληγή βαρύτερα τώ

βασκάνω γίνεται. Σκόπει γούν ένταΰθα, πώς δ μϊν

θαυμάσιος ούτος ουδέν τών γινομένων είδώς, άτε δή

κα'ιάπερ άδελφοίς χα'ι τάς αύτάς ώδϊνας αύτψ λϋσα-

σιν ούτω προσφέρεται, θαρρών άπαντα χα\ διαλεγό-

μενο; μετά πολλή; τής άπλότητος• εκείνοι δέ ύπδτοΰ

τής βασκανίας πάθους άλόντες, μισεϊν αύτδν "παρ-

ίσκευάζοντο. Ίδόντες γάρ, φησ\ν, οΐ άδεΛροϊ , δτι

αύτύν ό πατήρ ριΛεΐ έκ πάντων τών νιων αϋτοΰ,

έμϊσιχσαν αύτον, χα\ ούκ ■ήδύ>•αντο Λα.1ε7ν αύτώ

ουδέν είρηνιχόν. "Ορα πώς τδν ουδέν ήόικηχότα

μισίϊν έπεχείρουν. Κα'ι ουδέν, φησ\ν, ι)δύναντο Λα-

Λεϊν αύτώ είρηνικόν. Τί έστιν, Ουδέν ήδύναντο

ΛαΛεΊν αύτώ είρηνικόν; Επειδή γάρ έκυρίευσεν

αυτών τδ πάθος, κα\ τδ μϊσο; ηύξετο καθ" έκάστην

ήμέραν, καθάπερ αιχμάλωτοι γενόμενοι χα\ τυραν-

νούμενοι ύπδ τού πάθους, μετά δόλου προσεφέροντο,

ουδέν είρηνικδν αύτώ λαλείν δυνάμενοι. Κα\ σκόπει πώς

τήν αίτίαν ταϋτην έσήμανε τού μίσους, ότι άπδ τοΰ

φθόνου τήν αρχήν έλάμβανεν. Ίδόντες γάρ οΐ άδεΛροΙ

αύτον, φησΙν, δτι ό πατήρ αύτύν ριΛεΐ έκ πάντων

τών νΙών αύτον. Τδ φίλτρον τοΰ πατρδς τδν φθόνον

αύτώ ετεκεν, άλλα τήν τοΰ πατρδς εύνοιαν ή αρετή τού

παιδδς έπεσπάσατο. Δέον τοίνυν εκείνους μιμήσασθαι

τδν άδελφδν κα\ ζηλώσαι τδν τρόπον, ίν' ούτω χα\

* δίνΙΙ. πιαίο ταϋτην ίέ προσήκει χεΐσβαι τήν οϊ-

τίαν. Ιιι.'Γί ίνα μή φανερώ; αύξηση τών αδελφών τόν φθό

νον, κι ιιοιι »ιωιΊ\αΙ( απΐρτα ϊηνϊιίιαιιι [ταΐηα*.
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νί $ιι.ι οι ηοοοβδίίαΐβ ηοδ νίηοίι , κοί ϋοοορΓιοιιο 8θΙ».

Νο ιΐοοίρ'ιηηιιιι• ηυΐοηι ϊη ιιοΐιίϋρδί, δϊ ρ:ιιιΙιιΙιιιη βδδβ

χ ίμίΐο* νοίυοιϊηιιΐδ , οι ιΐοϋΐΒΐιιοΐΐρ^ΐβ ηΐΐοηιίοιίιηιΐδ :

Ιιοιι ιριικΙ οχ Ιιοΐιίδ δοϋδ ΙηιιΙ;ι δίΐ ροΐοδΐ.15 , ββϋ ηηί»

ιιιιιγ δΐιροπιΐιιιι ιιιιχίΐίιπιι ιιοΐιϊδ «ΙΤυΙςεΙ. Νιιιιι βί φκϋ

:ι ηοΐιϊ» δΐιιιΐ Π-οοιϊηιυ*, δβφίοιιΐιιι- βΐίηηι οιηιιίιιο φιχ

Ιίοιιιίιιί δΐιιιΐ. \"ιμίΙι•.>; Ί^ίΙιΐΓ δίιιιιΐδ, οΐιδοοπ), 61 50.611-

ΙΡ8 ηιΐϋκ ιικιΓιςιιϊ, ριτροΐυο οανοαιιιαβ ιιοΐιίβ , βΐ ΟΓβ-

ηιιΐδ Ιίοιιιιι ιιΐ ΙΚΙ3 :ιιΙ]ιινοΙ :ι<1 οοπηηιΐιιηι ιιΟδΙηιηι οιιιη

ιΙΊ.ίΙιοΙο οογΙίιιιοιι. &ίο οιιίιη ι•ΐ ιιο.4 ϊηνίοΐί 0ΠΠ1ΙΙ5, 61

ηι.ιοΙΓιιοΐίυιιοδ ίΙΙίιιβ οπ"ιι;;ίοπιιΐ3 , 61 (Ιίνίιι.ιιη οοιίδΟ-

ΐρίΟΙΙΙΙΙΓ βΓ.Ιΐί.ΙιΙΙ, Ιΐ0Ι13φΙβ 3.Ί0ΠΙ3 3(]ίρ'ΐ500Η111Γ : Γ|ΙΙΧ

ιιοΐιί- οιηηίΐχΐδ οοιιΓηιςηιιΙ , μτ.ιΐί:» οϊ Ιιοη'ςιιίϋιΙβ Ι)ο-

ιιιίιιϊ ιιοδίΓΪ ϋοίΐι ΟιιίϋΓι , οιιιιι φΐο ΡηΐΓΪ βΐ δρίηίαΐ

δηιιοΐο κ!ΐ |;1ιιπ:ι , ίιιφοπιιιιι , βΐ ΙιοηΟΓ, ιιιιιιο 61 βοιη-

|κτ, 1 1 ίιι &χι υ1.ι ίχαιίοπιιιι. Λιηοιι.

1Ι0ΜΙΙ.ΙΛ ίΧΙ.

1!(τ ιαιιηη «ιιιιί (/αιηαΐιοηεί 1απ>1> : ΙηαερΙι $ερΙειη-

ιΛ-ιί'ηι ιιηιιιιιίιιιι εηιΐ |ΐπ5ίΜΐΛ ιί/ιιι [ιΊΐίιϊΰιιι ίΐιϊ* ρβ-

εοια ((•'«•«. 37. 2).

1. Ιΐοηιηι ρι-ο ροιι-υ,οΙικΓιηο ιηοη :ιιΙ ιηοη$3ΠΙ νοβ

ϊιιιΙιιοοΓβ νοίι) , οι ρΓο$β(|ΐιβη8 βα φΐαί ρπιΐοηι νυΐιίδ

■ΙίοΙη , οχ 1ιί-< φι. ο ιιιιιιο ΙοοΙα ϋυιιΐ οοηνϊνΐιιιιι νιιίιίί

Ιιι* |ΐΓθρι>ιιει-6 δρίηΐιιαίβ. διιΓΠοίιιιιΙ οιιίιη ΐ]ΜΧ Ιο ιΙ,ο,

ΙοοΙη ίΐιηΐ :κ1 ιΐοοοιιιΐιιηι ηπ8 οιιιιιοβ , φΐηηΐηιιι ίιινίιΐί.ο

ιΐηιιιιιιιιη 8°ιΙ, οΐ φιοιιιοϋο ίιινίιΓι.ο ροηιϊοϊοδ οΐϊαιιι ιι -ι |ΐιο

:κΙ (Ίΐ^ιιηΐιιιη 111:1311η νί 86 οχΙοηυΌϊϊΙ. Υοπιπι ιιΐ νϊ-

ιΙοιιιιιγ οχ οοηδοφιοηΐί.ι μίίιιο ρπιςίΌΐΙί , οροια: ρπ>-

■ ϊ 11111 ΓΐΙιΤΙΙ ϊ II 1 1 1 : II Ι 1θ( ΐίιιιιί- Ι.ΙΙΙ£ ΤΟ. ϊ ΠθΒ ΙΠ,ΙιΊΙΙ

»»ιι( , ίιΐφΐΐΙ, φαιβταΐΐοηα Λκόβ. Υ'ίιΙο ηιΙιηίΐΜΐιίΙοιη

Ιιιιιιο |ιι•ιι|ιΙιι•1:γ.ιι , φΐηιιιοιίο πιπί |>ι ιιιιιιΙΙ II ιιοΐιίδ μο-

ιιΐΜΐιιςίηηι ϋ.κ < >Ι; , δΙηΓηη .ι<1 αί-Ιοηηηι ριιοπ Γ0011ΓΓ3Ι,

ι•1 ροδίφΐηιη <Ιί<ίδκοΙ , Πκ »ηαΙ ι/εηεηιϊιοηα Ικοο,

(ΙοιοΙίοΐα οοοΓο-πιιι ηηιτηΐϊιιιιο, φιίηηιιι μ •ΊΙίι:ι•ι οχ >ΙΙι>

ιιηΐϊ, οι ίίπιΐιη (|ΐιϊ οχ ιιηΐι- :ι1> οοςοιιίΐί (δίοιιΐ δΐιρι-»,

πιπί (Ιβ Ιΐ$:ια δβπιιο οβδβΐ, Γοοίι) , βιΝοδβρΙι δΐηΐίιη

Γο8ΐίιι:ινβπΙ, .κίοίοδοοιιίβηι, οιιιιιίυιιι Γγ.ιΙπιιιι Ιο. β ρα-

8ΐι*εηνιπ) ; ιι:ιιη ιΐίοίι : ΙοίίρΙι άβαηι εΐ &•ρΙεηι εταΐ

αηηοτηηι ρακιη» ηιηι (ταΐτ'ώιΐ! αάι ονα. Οιιηηι 06

ιηιι•::ιηι ιιι>1ιί$ ηιιικιηιιιι (Ιΰ^ίςηηι ηιιιιιοηιιη? Ι'Ι κοίηβ

ηιΙιιΙοΜτηίϊηηι ιιοιι 0830 νίπιιΐίί ίιιιροιίίπιοιιΐιιηι : <!ι ιι(

ρΐεηίυβ 80Ϊ.18 ηιΐοΐβδοοηϋί ογ@:ι ρ:ιΐιοηι οΐιοϋίιηιϊηιιι,

οΐ ίιι ΓιηίΓοί ΙιοιιβνοΙί'ΐιΐίίΐιη , ίΙΙοιιιιιι αιιίοιιι ίιι .ιιιιια-

ιιίΐαίοιη : 61 φίοιιιοιίο ιιβ ίιΙ ηιιί.Ιοιη ο.ιΐιϋιοιο οϋβ |>ο-

ιιιίΐ, ηιιοϋ ίΐ.ι ίιι 008 :ιΙΓοο(υ5 οίδοί ; ιιοο ίιι Ιηιυ Ιοικτη

3013(6, ι|Ιΐ;ιτ (ΙοΙκΊιηΙ 608 ;ιιΙ ΟΟΙΙΙΙΙΐίηΟΙ'.ΐΐίιΙΙΙΟΙΙΙ ρΓονο-

<αιο, Γκιΐοηιιιιη ηιιιηΓοιη βΟΓνηηιιιΙ : ϋοιΙ ιιιιιχαΐι ίιι.ΐίο

νΐιΐβιιΐο 61 ρυβι ϊ ϋοιιηηι ίικίοΐοηι, ο( ρηΐΓΪβ οι^η ίΙΙιιιιι

Ιη-ιιονιιΙοιιΙίαιιι, ίιι ίιινίιϋηιιι (οιιίπι οιιιιι οχ. ιΐ;ιΐι δΐιιιΐ.

/'. ΙιιΙ,ί ιιιιΐ «-ιι ίιιι , ιιιηιιίΐ , ]οκρΗ άο ραα,ϊηιο οΗιη'ιηβ

ιιρυά Ι$ΓΠΰΙ ραΐηιη ιιικηι (η).νί(1οηιηΙίΐϊα:οπιί:ΐ6ηΙί3ηι:

Ι'.ι' ι ί< 0:ιηΙ:ιΐ6ΐη ροπιιιΐιηι ο 3ΐΐΐ'ΐι(ηΙι:ιιιΐ ; 01 (]ΐι:ο ιιοιι

οιαιιΐ ΓιηςιιιιΙ οοιιΙγ.ί ΓιαίΓΟίιι : ίιΙ μιΙιιιπ οΓΙίοίοι.Ιοϋ, πι

(α) ί\ίο ΙΛΧ. 1η Ηοΐιποοοΐ 3ϋί8 νοΓϊϊοηϊΙιυβ ΙοαίίιΐΓ ϊ|'>ιιιη

1ο^-| Ιιιιιιι 30αΐ8038Ρ ΓΓ31Γί*8 ΜΚΙ8 .11 ΙΙιΙ | :ΐΙΓ(•ΙΙΙ <|ιί |κ'ίν>ΙΙΙ1ϋ

ιτιιιιιιιο : ϋίο (Ίί3ΐιι λ ιιΐμηΐη : 01 Ιικ κλ νοηβ Ιιηίιΐϊ Ιοτί 8<!ΐι-

'.ιιν δοοιιηιΐιιιιι Ιι.•Ι)Γϋκ.ιιιι Ιίϋοιιι. Νίϋο ία ιι»-\:>ι Ιι•> ιιιοΐπ.->Λϋ

'ίϋιΐ'- Ιυιΐϋΐι.

ϊρ8οηιιιι ίιινίιΐίη ηι:ιιιίΓο8ΐ:ι ιό.Ι.ΙογοΙπγ. Ει ιιι <Γΐ80;ΐ3

008 ιιίΙιϊΙ ηΙίικΙ ΙιιοηΓοοίδδΟ , ςιι.ιιη ιριιηΙ ριϊιΐ8 ΐηίοιι•

Ιοιιι ρπινηιιι ηιοιιίοιη ρηΐηιιι ΓοοιτίιιΙ, νίιΐο ρηΐιοιιι

ο: ί;ιΐιι ροβΐ οοΓυιιι »οοιΐ8:ι1ίοιιοηι ηιηςίδ Ιι:ιίοιιΙοιιι ΙίΙίο,

01 ριιιι ρι ,τΓογγο οιιιιι οιιιιιίΐιιΐδ. 3. Ιηαώ αιιίεηι , ίιιιριίΐ ,

ίΙΊΙβχϊΐ ΙοκρΙι ιιιρτα οιηηα» βΓιο$ ιιιυί , φιοιιϊηιη (Ί1ία§

5(•)κ•('ί/ιίί5 ογ«Ι (Ί. ί'ΐΊΐΐ αιιΐηιι (Ί Ιημιγαιν ιίιγΊιιιη. ΟιιπΙ

081 , Ι)Ί1ι•ι:1 ^ΟIι•ρIι Μΐρ,Ύ 01ΗΙ1Π βΓΐΟΧ «Κϋΐ , 1(1. ηιιϊα ιιι

[Ί1ιιΐ5 ιεηι'ίΊιιΙί» ίτα! ά? Οοίη [>ο•.1γοιιιιι8, οι ίιι ίρβα

8ΡΙΙ001ΙΙ10 11.11118 681 οι , ρπιρίΡΓ ΙΐΟΟ 111.1^18 ΐΐΐΐρχίΐ.

Ν. ιιη ηια^ίβ αηιηΙ)ί1θ8 νίϋοηΐιΐΓ ΓιΙϋ , ο,ιιϊ ίιι βοιιοοίικο

ίρδη ςριιοΓηιιΐιΐΓ, ηι»]ΐ)Γ6ΐΐΗ)•ιβ |ΐ:ιΐι ιιιιι ΙιοιιονοΙοιιΙίηιιι

3880ΐριυΐΐΙΙΙΓ. δθ(1 III 80Ϊ.1ΙΙΙΙΙ3 , ΙΙΟΙΙ Ιιοο 8<ιΙιιιη ΓυΪ3>6

ιριοιΙ ρηΐιεηι ϊΙΙϊ οοιιοίΐίηϋηΐ , ίια ιιι οιιιιι :ιΙϋ8 μηΐ!-

ΓριτοΙ , ιΐοοοΐ 111)3 5θΓΪρΐιΐΓη οΐί.ιιη ρη-4 ίΙΙιιιιι :ιΙ'ιπιη

([ίο ΐ[ΐιο η.ι Ιο ιιι 0886 ϋϋιιιιι : οι 8Ϊ ΜΐοιιιιιΙιιηι ιιηΙιΐΓ.ιΙοιιι

ϋΐηοιοηι ιΐίΐοοίίο ΓιιΊλμΗ , ρο8ΐη'ηιιΐ3 ΓιιίβΝΟί ικημί^ (Ιι-

ΙοΡίΙΙδ, ΙΙΙρΟΐβ νι'Ι'Ρ 86ΙΙ001||ΙΚ ΙίΙίΐΙΚ , 01 (ΚΙΙΡ Ιΐ:ιΙΙΙ8,

ςιιηικίο ηιΙ ρι.ιίΓοπιηπι δοιιορίιιΐοηι ριτνριιϋ ]ιικΐιΐ3.

Οιι'ιιΙ ί^'Ίιιΐ'081 (ΙίοοικΙιιηι ? διιροηιηιιι <]ΐΐ:ιηιιΙ:ιιιι μι:ι-

Ιϊηιη ΓιιΪ88β , ςιι:ο ]ιινοηοιη ηιιιηΙΓιΙοιη γριΙιΙοΙι:ι( , οι

ρηιρΙΟΓ .ιιιίιιι.ι; νίιΙΜΙοιιι ιιι οιιιιοΐίβ ρπιΤοΓΓΟΙιΐΡ Γ:ι-

ιίρΙιίΙ : Ιιηηο αικριη ίιι δοηρίπη ρΓοροιιί οηιικιιιι,

ηκοιΙ ΓιΙίυδ δοιιοοίυΐίδ ΓιιοιίΙ , οι ίιΐοη ιιι»βίβ οιιιιι ιΐί-

ΙοΧι'ΐίΐ, III ΙΙΟΙΙ ΙΙ13ΙΐίΓβ8ΐθ 3ΙΙ^6Γ01 οιΙ. ιιιιι ΓιηΙπιιιι («).

Ιηνίάία ηιιηηίχιιη ηιαίιηη. €οϊη ρτ'ηηηι (χ ϊιη-ΉΙο Ιιο-

νιίιίιΐιι. — Οηινϊδ βιιίιιι Ιι.οο ηιιίηιί ;γ£πΙιιιΙο οδΐ , ι•1

ςιιηιιιΐο ,ιιιίιιιηηι ίιινηνοΓίι , ιιοιι ριίιΐδ οηηι ΓοΙίηιριΙΐ,

(Ιοποο ίιι οχίΓοηιηιη ηΐιδπηίίοιριη οηηι ϊηοΊιχοιϊΙ , οι

ΙχιΙοηδ :ιιιίιιι:ιι:> η ΐ|ΐιη ιι.ιΐ» 6δΙ , οιιιηίιιη ηΙΊΐοΓ οιιιιι

οιιί ίιινίιΐοΐ ηΓΙίοίΐ, ηιιηηι νυΐΐ : ιιβιιιρο οΙ:ιγΊοι•οιι) , ιιο•

ΙιϊΙΐοΓΟίη, ίΙΙιΐδίποΓεηι ίΙΙιιιιι ΓοιΙιΙιΐ ; ιιιιιΐβ ίίειιιιιι ηΐϊ»

^ιηνίοΓ ίιινίιΐο ρΐη^η Π33θίΐυΓ. ΙΙίο οοηδίϋοΓβϊ ίβϊΐιιρ

:ι>Ιιιιίΐ'ηιιιΙιιιιι ίΙΙιιιιι 3ΐινοιιοιη γοπιιιι φΐ.Ό ηςεΐιηηΐιιι*

ϊςιι.ιιηιη, ι-ορι•.Γδοιιΐ;ΐΓί οιιιη ϊΙΙίδ ιι Ι οιιιιι ΓπιΐΓΪΙιιΐδ, 01

ηιιηδί οιηΙοιιι ιιΙογο ιιηΐίβ, οιηιιϊη οιιιιι ΓκΙιιοίη οι δίιηρίί-

οι1.ιΐ6 ΙοφίοηΙοιη , ϊΙΙοδ .ιιιίοιιι ίηνίιΐίχ ιιι.ιΐο οηρίοι

οιΐίο οιιιη |ιογ80ι|ιιοιι165. 4. νίιίι'ΐιίο» οιιίιη , ίΐΙφίίΙ,

ξταΐτα , ψιοά ραΐΐτ γ\κ οιιηιϊΐηκ βΓι'α άίΐίι/ώαΐ «ιιιιι,

οάίταηί ««ιιι, ιΐ ιιοιι ροίαταηΙ Ιοφιί <ί φιΊάηιιιιι» ραι•ϊβίι•.

ΥίιΙο ηηοηιοιίο οιΐίο ρηίδοηιιιιηΙιΐΓ οιιηι φΐί ίιι ιιιιΙΙ»

οΙΓοικΙογλΙ. ΕΐιιΐΙιΐΙ, ίηφίίΐ, ροίεταηΐ Ιοφιί ει ρηε'ιβει•..

Οιηϋ 081, ΛΊ'/ιί/ ροίεταηΐ Ιοηιιϊ « ραάβεε 1 Οιιιη :ιΓ-

ΓοοΙιΐδ (1ηηιίιΐ3ΐ):ιΙιΐΓ οίδ οΐ φΐοΐϊιΐίο ηιι^οΐι.ιΐιιτ (ΐιΐϊιιιιι,

οριι ο.ιρίί Ινΐ':ιιιιιίιΙο Ιιιφιδ ηιηΐί, ίιι αΊιΙο Ιοΐ|υοΙ)3ΐιΙΐΐΓ,

01 ιιίΙιϊΙ οι ρηοίΓιοβ Ιοηιιϊ ροίοπιπί. νίϋο .ιιιίοιιι φίο

ιιιοιίο οηιικηιη οιΐίί ί-ϊ^ιιίΐίοηνίι , ηιιοϋ ιιοιιιρβ :ι!ι ίιι-

ν'κϋ.ι οχοπϋιιιιι ΙιηΙιιιοΐ'ίΐ. VI ΐ'/./ΐτκιιί οιιίιη , ίηηιιίί,

(ιπΙτϊ*, ψιοά ρπίετ οιιιιι ρτω οιιιιιίοιιι ρΊϋι ιιιϊι ιΐίΐί-

βεηΐ. Αιιιογ ρβΐπδ ΜίνκΙΊητη οϊ ρβροπΐ , δοιΙ ρηΐπ*

(α) 50ΙΚ1Ι8 ΓηΓ}'8θ8ΐοηιί 081, ϋοδβ[ιΙιυηι ι .Ι;ιοο1»> |•η-

1Γ0 | Ι|Ι3 Γ3.ΊΡΓΙ8 3(131113111111 !ΐ)ίϊ50, Οΐΐ 8ϋ| ΟΡηαηΐ £Γ3ΙΙ3ΙΙ1 01

3ΐιίιΐΓ.ο νίπυίοιιι : 8οϋ ηο ηοο ΐ| ϋαιιι ηιη]οτβιιι ρϋΓοκΙ η-η-

ΐΓϋΐη ϊιινίϋίηιη, ηΐίαηι η•Ιί<;οΐίΐιιι Ιυίδϋο ηιιιοΓίδ οαιίδηιιι, ηη-κΙ

νϊιΐοΐίοοΐ ίη κοιιοοίιιΐβ 5ΐΐ3 {{οηυϊδδιιΐ οϋιη; ηιΐΛ&ί νίιΐοϋοοΐ

Ιιοο ο.Ίΐι-3 ηιίιιιΐδ 3(1 οίοιιιίαιιι ΙινοΓοηι ϊϋυιιοα χίϋυιι-Ιιιι-.

5ο«1 ίΙΙιιιΙ ί|ΐ8ΐιιιι, φιοά ίιι ,ν'Ηοοίιιίι; &ιια ρειιιιύύεΐ οιιιιι, ιιοιι

Υ3031 0ϊ'1ί^1ΐ1ΐ3ΐΐ5 : Π3ΙΙΙ ΟΟϋΟΙΤΙ ΙΟΠΙΙΟ, 3111 1:ΐ:ΐΙίΙΙο 0ΐϋ|ι8Ο

Ιοηΐ|ιθΓβ»η υτΐιι |•< δίΓοιιιι ιι-ιιιιι .Ιηοοίιί ΙίΙίοτυιιι ιριο8 οχ Ι ί»

οϊ ον ηιιοίΐΐι δ•!800ρί(, ιΐ3ΐιΐδ ο-Ι ,|ομ!|•Ιι; ίΙ3 υΐ ιιοιι Ιιιιιιο

δροοί.ιΐιΐιτ ίιι δΡΐιοοίυΐο χιι:ι 8ΙΙ800| ίν.0 ιΙιγ.•:ι,Ιιιι \ϋι.^1ΐιΐ•.

\ οι ιιιιι 1ια\- Ιυ.1^1115 «μο( ρΙαΐ'ίΙ>α>< υλιΗΐΙνιυ.
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1><-ιιονο1εηΐίηηι νίΜΐΐΛ ΠΙϋ κϋιί εοηΐ'ίΙί:ινίΐ. Ουιη ίςϊΐιΐΓ

ημοΠΟΓοΙ ίΙΙοδ ίιιιίΐαπ Γΐ3ΐΓβπ>, βί :ΐ'ΐιιιιΙηΐ'ϊ ιηοιβ* β]ιΐ8,

ιιΐ ί-ίο βΙ ίρΜ ρ:ι(Γοιιι 5Ϊΐ>ί ΟοιιοίΙίηΐ'βιιΙ, ικ: ηοο ιριίιίοιιι

ίΙΙι* ίο ηιβηΐβιη νοηϊΐ, βοι! οοιηιηιιηϊ ο. Ι ίο ΙίΙίιιιιι α

ρηΐΓβ ιΐίΐβοΐυιη ρΓθδοφιοΙ)3ηΐιιι•. Ει ίΙΙί ιριίιίοιιι, ςιιβδί

ηηδίοβ Γβοΐί, ίιιΐιΐδ ΙαΐοηΙοηι ιηηΐίιίοη) ρβποηΐβδ, ηίΙιίΙ

ρ;»€ϊΓιοβ βί , 80(1 ουιη ύοΐο ΙηηυβΙκιιιΐυΓ : ΐΙΙβ βυΐβιιι

:κΙιιπΓ;ιΙ)ίΙί.> Γι-αίοπιαιιι Ιιοιιονοίοιιΐόιιιι ειιιη οίδ δΟΓν.Ίηί,

ιιϋιϋηυβ δΐΐδρ'ιοηηδ , πι Γηΐηϋιΐδ ϋοηο Πιίοιίδ, οιηιιί:ι

ιμι;ο ΐιι $0 οηιιΐ ΓαοίοηηΙ.

Ί. ΙΙίε ηΐ0Γϋυ$ ηΐι ίηίΐίο βίβηίη , ιιΐ Γγ»Ιιύπι οοοί-

οβι-οΐ, αηιιηνίι. Ει «ϊίυΐ ϊβΐί ρι-ορίβι• ϋοηονοΐοηΐίαηι

ρηιιϊδ, ςυηιη βΓβα Γιϋιιηι οοοίηηΐκιΐ, οϋΐο ΜΙιιιη ρι-ο-

δοψιείιαηΐιιι•, οι ίηιριι<;ιΐ3Γβ ι»οΙϊο1>^ιι1ιιγ, εΐ ψιοιίιΐίο

ϊρ»ίιΐ8 οαΐ(Ιειη ηαηιιι-ίβίκιηΐ : εοιίοηι $3ηο ιηοιίο 61 ϋΐβ,

ιιι νϊϋίι Γιαίπβ ιΐοηι ϋβο πι.Ί(5ίδ βοεοριη Γυίδδβ , 3(1

βυιιι «οβίϋεηϋΐιηι ρι-ονηοΐΙ» 681 , βί ϊηι|1ιϊΐ , Ερεάια-

μιητ ίη εαηιρηιη (ϋεη. Α. 8). νίιΐβδ Ιιιιιιο βιΐηιη ηϋιϋ

εικρίεαίυιιι , οοιιΐίιϋδϊΰ Γηιΐπ, βί βχϋδδβ αο ρτχΐβΓ

ηηϊιιιί δειιΐοηιίβηι ϊιι ηι•Γ;ιιΪ3πι ί 1 1;» ιιι οΌχίπιπι ϊιιοϊ-

αΊδδε? 8ϊο δβηε οι βιΐηιίιβυίΐίδ ^δορίι ηοδοίοηδ ηια-

Ιιιιιι ΓΜΙπιηι βιιηπιηι οοιίϊ,οιιδίιιιι , Ιΐιηφι.-ιπι οιιηι 1>;ι-

Ιπΐιιΐδ οιιηι οίβ Ιοφιοο:ιΚΐΓ, οι ίιΐϋοηιιιία ίρδ;ι φιχ κϊΐιί

1>ι•ιι* ΓονβΙ.ινοΓηΙ , ρΓΒίΐβηηηϋο £ΐοιί;ιιη δίΙ>ί οΐινι η-

Ιιιι:.ιη οι ΓιαΙπιηι »ιιΙ>]60ΐίοηβιιι, ϊιι πιοάίιιηι ρι-ηρηιιβ-

ΙβΙ. 5. Οηιη βιιϊιιι $οηιιι'ιαι$α , ιηηιηϊηιη, ίηα,ιιίΐ, αιιηιηι-

Ιϊιινϊΐ (τηΐτώη* «ω», 6. εΐ άίχϊΐ είι : Αιιάϊιε ιοιιιηϊιιηι Ιιοο

ηι.ΐίΐιι. 7. ΡηΙπΙιαηχ ηο$ ηκαη'ιριιίοι Ιιςιτβ ϊη ηκά'ιο <ιι;π>,

(ΐΜττΐύΐ ηιαηϊμΐιΙιΐΒ ηκα$, η έκαια ειΐ : ατοηηι&ι.ιη-

ΐε$ ιιιιίεη» ηιαιιΐρκίΐ νειίή αάοηινετΗηΙ παηϊρηίιιηι ηαιιη.

8 ϋϊχιτηηΐ αηιειη «' ξταΐνει : Χηιη τεΐ]ΐιηη$ παιιαοΐι

ίΐί/;«ί• ιιο», αια άοηιϊηαηι άοιιύηώεή» ηαιή ? Ει αρρο-

ιαιΊΊΐιιί αάΗιιε εηηι οάϊο ρτοιεηηί ρτορίετ ιοηιηϊα ει

»«Γ*β «ι/ο. ΓΓορίοΓο;» ρποδ φΐοφίβ ϋοοιιΊι ί|||)8 οιΐίιιιη

0ΐβ3 ουιη 3ηΐο3 βχΙιϊΙ)ΜΪ88ο , ιιι ιιο ριιίοιηυβ βοβ Ιιίιιο

8ηηιρβΪ88β οάϋ βυϊ οοηΐη> ουιη οχοπϋυιη. Αρρο$ηε-

ηιηί βηίηι αάΙχυε εηηι οάϊο ρτοιεηιιϊ : Ιιοο 081 , ηιιιΐΐο

πωβΐβ ηοββίΜίηΐ οϋιιιιη οι ϊιιίιιιίοίιί:ΐ8 οοηίπι ουιη. Κι

νίύβ ηιΐΓΒΓίι ϊΙΙοιίιπι Ο;οοϊΐ3ΐβιιι : ίρ8Ϊ βηίηι δοιιιηίιιιιι

οχροιιιιιιΐ. Νοη οηϊηι οβί ϋϊοοηιΐυπι, βοδ ρΓορίβΓ ίυηο-

Γ:ιηιΐ3ΐη βοηιηι , ηιι.τ> Γιιΐα;η οπιηΐ , ίηνίϋίηιη βοβδίκβο

εοηίΓα βηηι; δβϋ ιιι ΓυΐιΐΓβ οχ βοιιιηϋδ ϋϊϋίεβηιηΐ ,

βιιοΐιιιη βΜ Οίΐΐιιηι οοηιπι. Ο ΐη^οπίοιη ηιιιοιιιίαιη !

Ομοηοΐιαι Ιιοο δοϊβηΐββ ιιι;ι]θΓοηι βι^ι ΗΙυηι Ιιοηβνο-

Ιοηΐΐβιη (ΙοοΙ.ιμγο , ε ηιοϋίο ΙοΙΙογο οιΐϋ οβιΐδβηι βίπιιβ

οΙΓιΐββΓβ ϊηνΜεηΐίχ βΙΓοοίυιη : οΙιΐοηοϋΜΐϊ ηΐιΐιΐβ , οι

ηοιι νίϋοηίοδ δο οοηΐΓβ δοιηοΐϊρβοδ οιπιιϊη Πιοογο,

( ιηιιΙΙο ηιη]οΓβ οϋίο ϊη ουηι οχηΓδΟΓυιιΐ. 0«3Γβ , ο ιιιί-

εοπ π οηΙ.ιηιϊΐοίί , ΐΛηίβηι ιΐοοίβιαίΐίδ ϊηνϊιΐίηιη , ηοιι

0θ8ΐΐ3ΐιΐ08 οι Γηιβπιιιιη νίηειιΐυηι , οι δοιιιηιοπιιη γο-

νβίβιϊοηβηι ηοηϊΓβδίβπι Οοί π?α \\\υτα (ΙοοΙαΓαΓβ Ικί-

ιιονοΙοηΐί3ΐη? ΝοϋΙβ οηϊιη βχϊδίίπιπΓο ςυκ 3 Οοο ρηρ•

8ίβη3ΐ3 βυηΐ, ροδδο δΐι1)νβπΐ. Ναιιι βίοιιΐ δοιηηίυιιι (Ιί-

ϊιΐιΐίεαδίίδ, ΪΙ3 επί ηοιι ροδί ιηυΐΐιπη Ιοιηροηβ, οΐίηιηβϊ

ίηιΐϋηιοΓί οχοο«ίΐ3Γο νοίυοπιίβ. 8οΙογ8 οηϊπ» βί δη-

ρίβηδ οιιιη 8ίι οηιηίυηι Οοπιϊηυδ , υΐ δΐι* νίηιιΐϊβ (1ο-

ι<3Γ0ΐ ροιοηΐίβιη . 8α?ρβ ηιυΐΐ.ι ρβΓπιϊΐΐίΐ ϊηΙβΓροιιϊ

»ιηροϋίηιοηΐ3 , ιιι ϋβ ςαιο δΐΐιϊ ρΓκΙεπ» νϊδ3 ΟΓβηΐ ρβΓ-

ίβοΐι» , δΐιηιιη.ιιη νϊπαίίδ δυ.Έ ιΙοοΙιιγοι ςηιιιιοιιΐϊ ιιη.

νβηιιη Ϊ13 8β Ιιβηβΐ ϊηνί«Ικι , ιιϊΐιίΐ οοππη οο^ϊιλγο ρο-

Ιι'-Ι, 80(1 «ιιιιιΐηιι, ιιι ίΐ3 (ΙίοηΐΗ, ιιΙ»ι ίιινίιΐιιδ οηρίιΐδ ηΙ»

Ιιοο ιιιογΙιο Γιιοι-ίι, γοιιΙιί) δίκιιη Ίρδίυδ δ:ιΙυΙειη Γ:ιπΐ

οιιιηίβ. Ει ίΙΙί ΐ|ΐιΐ(Ιοιιι η.ΊΓΓ.αίοηο «οιηιιϋ (κϋιιιη ηιιχβ-

' ηιηί ; .ΊΐΙηιίΐ';ιΙ)ϊΓΐ8 βιιΐοηι ,Ιο-ϋρΙι ιι!>ι οι βΐίικί βο•

ηιιιίιιπ) νίιϋι, ηοη ίρδίδ βοΐυιη, δβιΙ βί ρ:ιΐι•ΐ ιι3γγ31. !•.

0«ο5ΐ' ιοί εΐ Ιιιιια ει ιιιΐίΐοάιιι «(<•//»• αάυταΰαιιΙ ηιε. 10.

Ει ΐιΐίη-ραΐΊΐ εηηι ραΐετ ιηιι» , ει ύϊχϊΐ μ : (ίιιοά αϊ

ιοίΗΜΗΗΐ Ιιοο, φιοά ιοηιηϊαίΙϊΫ Μιιιηφιίά εηη!ε$ ίΙιίιιιι$

εΐ)ο ει ηιαίετ Ιηα , βί (ταΐτε» Ι ιιι , «ι αάοτεηιη» Ιε ιιιρ• τ

Ιεηαηι? 11. ΜηιηΙαύ αηιειη ιιαιΐ εηηι(ταΙνε»ιηΊ, μιιΐιτ

νετο υΙ>$ετναν'ιΙ νετΰηηι. 8οίοιιδ ρηΙβΓ (|ΐιθ(1 ίπιίτοβ ΐιι-

ν'κΙΟΓβΙΙΙ βί , ρΐΌρΙΟΓ ΙΐΟΟ ίΐ1ιΤ('ρ:ΐνίΐ ρΐΙΟΙ ΙΙΙΙΙ , 01 ΟΧ-

ρ«8ηϊΐ οιϊηιη ϊρββ δοπιηίιιπι, 30 οοιι]<!ουιΐδ 3 [)(!() 10-

γοΐ.ιΐϊοιιοιη βί Γ»οΐ3ηι , οϋδΟΓνηΙι.ιΐ νειίιυιιι. νβηιιη

ηοιι ίΐ» ΠιοίουαηΙ Γγ31γο8. δοιΐ (|ΐιίιΙ? Ιιοιυιη ιηιιΐιη ηιη-

8'ΐ8 »'ΐηιιΙ:ιΙ)3ΐιΐιιΐ'. Ι'.ιιγ ίηδ3ΐιί Γυίδΐίδ ? οιιγ 8ΐιιρϊιΙυι υιιι

οροΓ3 ΓοοίδΙίδ? Νοη εο^ίκίδΐίδ, δοοηικίυηι Ίηδοιηιιίιιιιι

ηοιι ιοιιιοιο , ιιοιριο Γοι-ΐυίΐο ΓηοΙιιιιι 088ο : 8β(1 ιιι ουιη

(ΙίιΙίοιΜ'ίΐίδ οπιηϊηο Γυΐιιΐ'3 058β ηηχ |ΐι•;οιΙίιΐ:ι μιιιι ,

06880118 ιιιοιΙιΙπγΊ ΓιήιγΊοϊιΙηιιιι , ιιΙ|>οΙο ιοιιι ιηοΐϊοιι'οδ

ίιηροδδίυίΐβιη ? Ι^ϊΙιιγ οροηοΐβΐ φΐίϋοηι νοδ, ουιη οο-

ςίΐ»Γ0ΐίδ, βί ϊιι ιηοιιίοιη 3οοϊρβΐΌΐί8Γΐ'3ΐβπιαιιι νοι-ίπιιιι

('οιψιιιοΐίοιιοιη , Γιιΐιιηιη Γι3ΐΠ8 (,Ίοιίαιιι ρι•ο νιδίπι

(Ιικ-οιο. ^ιιοηίίΐιη αιι οπι :ιϋ Ιιοο ηοη τοδρίοίοΐιηιίδ ,

οιιηδοφιοηδ Γιιΐΐ ίΙΙικΙ (•ι^ίΐ:ιιΐ', νοδ ηοιι εοηΐι-3 ουιη ,

80(1 οοηΐΓβ οιηηίιιηι Οοηιίιπιιη, ηυί Ιιοο βί ]αιιι ΓονοΙ;ι-

νίΐ , Ικ,ΊΙιιιιι "ιίόι-ο. ΥοΠΙΙΙΙ ιϋι ΐ|ΐιϊ(Ιοιη , >ϊ(Ίΐ! ιΐίχί,

ηοιριο ιιηΐιιιχ νίηοιιΐυιιι ΓονβΓίΙϊ, ηοηιιο ίη ιηοηιε οη-

ρϊοηΐβί (ΐιΐ3ΐιΐ;ι ΐΙΙβ δΐ:ροι•η;ι Ιιβηονοΐοηΐία ηιιιηΪΓοίυΓ,

οιϋιιιη ({(ΐοΐίιΙΊο αΐιχβΓυηΐ : βίοοοιιΐΐο ίιιΐι.ι 8βιηοΙϊρ8«8

ΓΟ^ιιηι αοοίΜΐιΙι-ηιιιΙ , ηοιριο ρηΙΓβ, ιιβι|ΐιβ ΙίΙίο Ιϊΐο

ιριί(Ιρίηιιι δΐι>ρίθ3ηΙϊ1)ΐΐ8, ηο(|ΐιβ οοςίΐ^ηΐίυιΐδ οοδ ϊιι

Ι3ΐι1:ιηι ίιΐδ;ιιιί:ιιιι 6δ8β ρΓ0ρ0Γ3ΐΙΙΓθ8. Ι«Ιοθ υΙιί ρΐ'οΓοιΊΪ

δυιιΐ Γι.ιΐΓβ8 3(1 ί,'π•ϋ«!8 : 13. Οϊχΐΐ, ϊιιιριιΐ, ρ<ιιε^αά^ο-

ιερίι : Νοιιηε />«Ιγμ Ιηΐ ραιεηηΐ ονει ίη ϋι/οΙιειη ? Υεηϊ,

ηιίΐΐαηι ιε αά εο5. ΰίχίΐφιε ε'ι : Εαε ερο. Υ'κΐίδΐΐ ρϊΐπ»

οηρ Γιΐϊοδ ' (Ιίΐοοίϊοηβιη ? νίυΊδΐί Ιϋϋ οΐιοϋίβηΐϊαιιι ?

Ιΐιχίι ηυίοιη βί : 14. ΥαιΙβ, εΐ ύάε, ηιιιη αιιιύ ώιΐ (τα-

Ιτα ΐηϊ, ει ονει, ει αηηηηΐια ηύΐι'ι.

δ. ίοεερίι [ψινα ('.ΙαΗιΊ. — Ηκο βιιίοιη ηηιιιίη ίκ•1 1

ειιιιΐ , ιιι βί ίοδορίιί οΓ^α ΓγμΙγο8 ιηοηκίηΐ'οΐιΐΓ υβηβ-

νοίοιιΐίη, βι ίΐΐοηιιιι 83ηςυίιΐ3Π3 ιηοηδ Ιίοιοί πιηιιίΓο.-ΐίΐ.

Γ;κ.1ιιιιι οδΐ :ιιιΐοιιι οι ίη ΩςιίΓαιιι ΓιιΙιικιπιηι,ιιιίιι υιιι -

Ιιια ιιιιιΐΐο .ιιιΐο;ι νεηΐ3ΐΪ8 Γ08 (Ιοδοΐ'ίϋοΐ'οηΐιΐΓ. Ει 8ίοι•(

ί«8θρΙι 3(1 ΓΓ3ΙΓ05 αϊ ιϋι ίιινίδΐιιιι οοδ, βί ίΙΙί ηοιριο Γηι-

Ιβπιίΐ3ΐ6ΐη, ηεςυο βϋνβηΐυδ ε;ιιΐ8:ιιη ΓβνοπΊί, ρι-ίιιιυιη

ηιιϊϋοιη (Ιο οοοϊϋοηιΐο ίΙΙο άο1ίΙ>οπιΙ>3ηΐ , ρο8ΐ03 αιιίοπι

νοικίίιίοπιηΐ ΙιαιΊκΐΓΐϋ : ί(:ι ει Οοιιιίηιΐδ ιιο.αβΓ κααιιι

δοΐΎ.Ίΐΐδ ηιίδοΓίεοΐ'ι1ί:ιιιι, 3(1νεηίΐ ϊιινϊχειίδ Ιιιιιιι.ίιιιιιιι

ςοηιΐδ, οι βαϋοορίβ ηοδίΓΧ ίιιπιι;ο ειιηιε, (Ιίςιιιιΐιΐδ ϋοιί

ΙΊ.ιΙογ ΙΙΟ810Γ, δίο ίΐιΐνβηίΐ. Ει ο!:ιιη:ιΙ Ι'.ιιιΐιΐδ (Ιίεβιΐδ :

ΛΌιι ειύιη αηρεία α$ιηιιιρ$ϊι, $εά »ειιιαι ΑίταΙια: : ιιιιια

ιΐι'ΰιιίί ρετ οιηηία ζταΐήΐιιι* $ϊιηίΙϊ$ βεή (11<ϋί. 2. 16.

17). δο(1 ϊιι^ηιΐΐ ^1ιιI.ο^ αηίιηηηιιη οοΓρηηιιηιριο ,Μο-

(Ιίοιιηι ίηηυιηοΓα ιιιΪΓ.ιειιΙϋ αυοίϊϋ'ίβ ι>;ιΙι:ιιιΙοπι οοεΙ-

(Ιιίό εοιιαιί δυηΐ , ει οροιο οοηιρίονοηιηΐ αηίιηο 8υο

1 8ανί1. οι φιιώιη) 1185., εταα [ιΐιιιιη; ηΐηιΐδ Γοαο.
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αύτο\ τδν πατέρα έτίισπάσωνται, τούτο μέν ουδέ εις

Εννοιαν λαμβάνουσιν, άλλα κοινδν μίσος περί τον ύπδ

τοΰ πατρδς άγαπώμενον έπεδείκνυντο. Κα\ εκείνοι

μεν, καθάπερ έκπολεμούμενοι , ούτω λανθάνουσαν

Εσωθεν τήν πονηρίαν τίκτοντες, ουδέν είρηνικδν αύτώ

διελέγοντο, άλλα μετά δόλου προσεφέροντο - έ δε θαυ

μάσιο; ου'ο: τήν άδελφικήν εύνοιαν προς αυτούς

άποσο'ιζων, κβι ουδέν ύπιδόμενος, άτε δ)] ώς άδελφοϊς

έθάάόει, και τά καθ1 έαυτδν άπαντα άνετίθετο.

β'. Τούτο τδ πάθος και έξ αρχής τδν Κάιν εις τδν

κατά τοΰ αδελφού φόνον δρμήσαι παρεσκεύασε. Και

καθάπερ ούτοι διά τήν εύνοιαν τού πατρδς, ήν περί τδν

παϊδα έπεδείκνυτο, μισεϊν αύτδν παρεσκευάζοντο, κα\

πολεμεϊν έπεχείρουν, και καθ' έκάστην ήμέραν ώδι-

νον τίιν κατ' αύτοΰ σφαγήν τδν αύτδν δή τρόπον κά-

κεϊνος θεασάμενος 3τι τά παρά τοΰ αδελφού δώρα

μέλλον δεκτά γέγονεν, εις τδν κατά τού αδελφού φό-

νον έκινήθη , καί φησιν, ΈξέΛθωμεν είς τύ πεδίον.

Όράς και τούτον μηδέν ΰφορώμενον, άλλ' οία [585]

δή άδελφώ πειθόμενον, κατεξιόντα και πάρεργον γι-

νόμενον τής μιαράς εκείνης δεξιάς β ; Ούτω δη κα\

ό θαυμάσιος Ιωσήφ, ούκ είδώς τήν κακήν των αδελ

φών όμδνοιαν, ώς άδελφοϊς προσεφέρετο , και τά εν

ύπνια , άπερ αυτί}) δ θεδς απεκάλυπτε , προμηνύων

αύτώ τήν περιφάνειαν έν }) γίνεσθαι Εμελλε, χαιτών

αδελφών ττιν ϋποταγήν είς μέσον προετίθει. Έν•

νπνιασΰεϊς γάρ; φησιν, ένύπνιον άχήγγβίΚβ τοις

άδεΛφοΐς αύτοΰ, καϊ εϊπεν αΰτόϊς• Αχούσατε μου

τοΰ ενυπνίου τούτου. "φμην ημάς δεσμεύεινδρά-

γματα έν μέσφ τφ χεδίφ, καϊ ανέστη τύ έμύν

δράγμα καϊ άνωρθώθη, χεριστραφέντα δέ τά ύ/ιέ-

τερα δράγματα χροσεκύνησαν τύ έμύν δράγμα.

Είπανδέαύτφ οΐ αδελφοί• Μηβασιλεύωνβασιλεύ

σεις έφ^μας, η κυριεύων κυριεύσεις ημών; Καϊ

χροσέθεντο έτι μισεϊν αύτύν ένεκεν τών ενυπνίων

αύτοΰ χαΐ τών βημάτων αύτοΰ. Διά τούτο χα\ προ-

έλαδε και έδίδασκεν ημάς, δτι άνωθεν τδ μίσος τδ προς

αύτδν έπίόείκνυντο, Ενα μή νομίσωμεν εντεύθεν αρ

χήν αυτούς είληφίναι τού κατ' αύτδν πολέμου. Ιΐροσ-

έΟεντο γάρ έτι μισεϊναϋτύν, άντ'ι τού, ΙΙολλώ πλέον

ηύξανον τδ μίσος κα'ι τήν Εχθραν τήν κατ' αυτού. Καί

δρα τής πηρώσεως τήν ύπερβολήν αύτιΛ τδ δναρ

διακρίνουσιν. Ουδέ γάρ Ιστιν ειπείν, δτι δι' άγνοιαν

τών μελλόντων ϊσεσθαι έφθόνουν κατ' αυτού• αλλά

μαθόντες έκ τών όνειράτων τά έσόμενα, προσθήκην

τού μίσους είργάζοντο. "Ω άνοιας υπερβολή. Δέον

τούτο γνόντας μάλλον εύνοιαν περί αύτδν έπιδείξα-

σθαι, χα\ εκποδών ποιήσαι τού μίσους τήν αίτίαν,

και τής βασκανίας τδ πάθος έξορίσαι, σκοτωθέντες

τδν λογισμδν, κα\ ού συνορώντες δτι καθ' εαυτών

άπαντα διαπράττονται, έπ\ πλέον ηύξανον τδ κατ' αυ

τού μίσος. Τίνος ένεκεν, ω άθλιοι κα\ ταλαίπωροι ,

τοσαύτηνέπιδείκνυσθετήν βασκανίαν, ούκ άγνοούντες

ούτε τήν άδελφικήν σχέσιν, ούτε δτι ή τών ενυπνίων

άποκάλυψις φανεράν δείκνυσι τού θεού τήν περί αύτδν

εύνοιαν ; Μή γάρ δή νομίσητε λοιπδν τά παρά τού

θεού μηνυθέντα αύτώ δυνατδν είναι άνατραπήναι.

Καθάπερ γάρ τού ονείρου τήν διάκρισιν έποιήσασθε,

ούτως έσται μετ' ού πολύ, καν μυρία έπινοήσαι βου-

ληθήτε. Εύμήχανος γάρ ών κα\ σοφδς δ τών απάντων

Δεσπότης, κα'ι τής οικείας δυνάμεως δεικνύς τήν πε-

ριουσίαν, πολλά •> πολλάκις άφίησιν έν τίρ μεταξύ

κωλύματα γενέσθαι, ίν' ούτω τά πάλαι αύτφ Βοξα^τα

1 ΜίΓ3 ΟΓ310ΓΪ8 Ιίο.ρηΐ \3. "Εργον βηϊπι 681 Ίά ηιιοά αρεη-

Λναη «Η&,ΊρϋιΐΓ, πάρεργον όρια φιυά αΐίυά ηρεηΐΐ (φιτίΗΓ

Λ.υΐρί/κίη^Μΐιι, οι υΐ ρΙυΓίσιυπι ρτ&Κτ εχζρΰααΐίοηαη. Ιΐβ-

ςιιβ ΐ';<•<!('5 Λ 1>β!ί"ί πάρεργον ΑΙιβΙΪ ΓοίΙ, ηυιι ,π:Ιί•ιη Οαίηη,

* Κ 0ο1§1. 900Ρ88ίι πολλά, ηιιο() β^ηοβΓίΙ ΐΓιΙθΓρΓΟβ. Υ.ν>.

ΡΑτηοί. (ιη. ΛΛ\.

είς Ιργον άγαγών, μεγίστην άπο^ήνη τής δυνάμειος

αυτού τήν ύπερβολήν. Άλλα τοιούτον ή βασκανία '

ουδέν τούτων λογίζεσθαι δύναται, άλλ' δλως, ώς ιι-

πείν, αίχμάλωτος γεγονώςκατά τής οικείας σωτηρίας

άπαντα διαπράττεται. Κα\ ούτοι μέν προσθήκην μί

σους είργάζοντο διά τήν ενυπνίου διήγησιν δ δέ θαυ

μάσιος Ιωσήφ κα\ Ιτερον ένΰπνιον θεασάμενος ούκ

αύτοίς μόνον, άλλα καί τφ πατρ\ διηγείται, καί φη-

σιν "Ωσχρ.ρ ό η.Ιιος χαΐ ι) σε.Ιι'ΐ1^ κα^ ένδεκα

αστέρες προσεχύνουν με. Καϊ έΛετίμησεν αύτψ

ό παττφ αύτοΰ , καϊ εΐπεν α.ϋτφ• ΤΙ τύ ένύπνιον

τούτο δ ένυπνιάσΟης ; ΤΑρά γε έΛΟνντες έΛευσό-

μεΟα έγώ τε [586] καϊ ή μήτηρ σου χαΐ οι άδεΛ-

φοί σου προσκύνησα! σοι επί τ'ην γην ; ΈζήΛω-

σαν δέ οΐ άδε.Ιροϊ αύτοΰ, ό δέ χιιτηρ διετήρηοε

τύ ρήμα. Είδώς τδν τικτόμενον αύτώ φθόνον παρά

τών αδελφών δ πατήρ, διά τούτο έπετίμησε τώ παιδ\,

καί διακρίνει χα\ αύτδς τδ δναρ, και στοχαζόμενος

παρά τού θεού τήν άποκάλυψιν αύτώ γεγενήσθαι ,

διετήρει τδ ρ'ήμα. Άλλ' ούχ οί αδελφοί ούτω;. Άλλα

τι ; Πάλιν πολλώ πλέον έζήλωσαν. Τί μεμήνατε ; τί

έςεστηκότων πράγματα διαπράττεσθε ; Ούχ δρατε ότι

ή τών ενυπνίων δευτέρωσις ούχ απλώς ουδέ εική γε-

γένηται, άλλ' ίνα μαθόντες δτι πάντως ϊσται τά προ-

μηνυθέντα, παύσησθε τής φονικής δρμής , έννοή-

σαντες δτι άδυνάτοις επιχειρείτε; Έχρήν μέν ουν τήν

άδελφικήν σχέσιν κα\ διάνοιαν άναΜΧ<ϋντ<χς, κα\ οί-

κείαν κρίνειν εύδοκίμησιν τήν τού αδελφού μέλλουσαν

ϊσεσθαι περιφάνειαν. Επειδή δέ ταύτης ύμίν ούίε\ς

λόγος , κάν εκείνο λογίσασΟαι ήν άκόλουθον, δτι ού

πρδς αύτδν ύμίν ό πόλεμος, άλλα πρδς τδν απάντων

Δεσπότην τδν ταύτα αύτφ ήδη έκκαλύψαντα. Άλλ'

ούτοι μέν, καθάπερ Εφθην ειπών, ουδέ τήν φύσιν

αυτήν αίδούμενοι , ούτε τήν άνωθεν γινομένην περ\

αύτδν εύνοιαν έν νφ λαβόντες, τδ μίσος καθ' έκάστην

ήμέραν έπέτεινον, χα\ λανθανόντως τήν πυράν παρ'

έαυτοίς άνήπτον °, ουδέν ούτε τού πατρδς, ούτε

τοΰ νέου τοιούτον τι ύποπτεύοντος , ούδ' δτι πρδς

τοσαύτην μανίαν έλαύνειν έμελλον. Διδ κα\ πο

ρευθέντων τών αδελφών είς τά ποίμνια , Είχ-εν ό

χατήο τφ Ίωσήρ' Ούχ οί αδελφοί σου ποιμαίνου-

σιν είς Συχέμ ; Αεύρο , άποστει'Λω σε χρύς αυ

τούς. Είπε δέ αύτφ, Ίδοΰ έγύ>. Είδες πατρδς πρδς

παίδας <• φιλοστοργίαν; είδες παιδδς ύπακοήν; Είπε

δέ αύτώ• Πορευθείς Ιδε εΐ ύγιαίνονσιν οί αδελφοί

σου, καϊ τά πρόβατα, καϊ άνάγγειΛόν μοι.

γ'. Ταΰτα δέ πάντα έγίνετο, ίνα κα\ τοΰ Ίοισήφ δει-

χθή ή περ'ι τους αδελφούς εύνοια, κάκείνων κατάδηλος

γένηται ή φονική γνώμη. Έγίνετο δέ καί τύπος τών

ϊσεσθαι μελλόντων, κα\ έν τή σκιά προδιεγράφετο τά

τής αληθείας πράγματα. Κα\ ώσπερ δ Ιωσήφ πρδς

τους αδελφούς άπήει έπισκεψόμενος αυτούς, κάκεϊνοι

ούκ αίδεσθέντες ούτε τήν αδελφότητα, ούτε τήν αίτίαν

τής παρουσίας, πρότερον μέν άνελεϊν έβουλε.ύοντο,

έπειτα δέ κα\ έπίπρασκον τοϊς βαρβάροις• οΰτο) κα\ δ

Δεσπότης ό ημέτερος τήν οίκείαν φιλανθρωπίαν μι

μούμενος, παραγέγονεν έπισκεψόμενος τδ τών ανθρώ

πων γένος, κα'ι τήν δμογενή ήμίν σάρκα άναλαβών,

καί άδελφδς ημών γενέσθαι καταξιώσας ούτω παρα-

γέγονε. Καί βοά Ηαΰλος λίγων Ού γαρ άγγέΛων

επιλαμβάνεται, άΛΛά σπέρματος Αβραάμ, δθεν

ώφειΛε κατά πάντα τόϊς άδε,ίφοίς όμοιωϋήναι.

Άλλ' οί αγνώμονες Ιουδαίοι τον τών σωμάτων να\

τδν τών ψυχών ίατρδν, τδν μυρία θαύματα καθ' έχά-

Γ ΟικιΙυοΓ Π188. χα! λανθάνοντες τήν ττυράν χοΛ' Ιίπιτε^

άνήπτον.

Ί 8»•. II. οί <"ΐι:ϊϋϋηπ ιη<ΐ8. τ:ρό; πβϊοι».

10



Γ,-29 8. ΜΑΝΝίδ 0ΗΠ\50δί0ΜΙ ΑΠ0ΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. δΜ

στην ήμέραν Ιργαζόμενον άνελεϊν έπεχείρουν, κα\είς

έργον ήγαγον τήν φονικήν αυτών γνώμην, κα\ έσταύ-

ρωσαν τόν διά τήν ήμετέραν σωτηρίον τήν τοΰ δούλου

μορφήν άναλαβεϊν καταδεξάμενον. Άλλ' ούτοι μέν

κα\ επεχείρησαν, υλ\ σταυρώ παραδόντες άνεϊλον

εκείνοι 8έ έβουλεύσαντο μέν, ούκ ήγαγον δέ εις Εργον

~Λ βουλευθέντα. [587] "Εδει δε τον τύπον Ελαττον

Εχειν της αληθείας, έπεί ούκ αν είη εκείνα τύπος

των μετά ταύτα έσομένων. Διά τοΰτο έκε! μέν ώσπερ

έν σκι^ί προεγράφη. Κα\ έννόησον το θαύμα. Ούκ άν

εϊλον, άλλα πεπράκσσι, κα\ τόν χιτώνα τω αίματι

τοΰ έρίφου μολύναντες ήγαγον τω πατρ\, πεϊσαι βου-

λόμενοι ότι άνηρέθη ό παις. Όράς δτι άπαντα ταύτα

έγίνετο, ίνα καθάπερ έν σκιά,ούτως ή είκών μόνη τών

πραγμάτων γένηται, και ή αλήθεια φυλάττηται ; Άλλ'

επί τήν άκολουθίαν τοΰ λίγου το λοιπόν έπανέλθωμεν.

'ΛπέστειΛεν αυτόν, φησ\ν, ό πατήρ αύτοΰ, καΐ

ήΛθβν είς Συγέμ. Καϊ εΰρεν αυτόν άνθρωπος

πΛανώμενον έν τώ πεδίφ. Ήρώτησε δέ αυτόν ό

άνθρωπος, λέγων ΤΙ ζητείς; Ό δέ είπε• Τους

όδεΛρούς μου ζήτω. ΆνάγγειΛόν μοι, ποϋ βό-

σχουσι. Σκίπει πώς ούτος μέν μετά σπουδής ποιεί

ται τών αδελφών τήν έπιζήτησιν, και περιεργάζεται

κα\ πολυπραγμονε", κα\ πάντα ποιεί ώστε αυτούς

ίδεϊν. Είπε δέαϋτψ, φησ\ν, "Ήχονσα αυτών Λεγόν

των Πορενθώμεν είς ΛωθαεΙμ. Καϊ έπορεύθη 7ω-

σ)\ρ, καϊ εΐφεν αυτούς. Προείδον δέ αυτόν μαχρό-

Οαν πρό τοΰ έγγίσαι αυτόν, καϊ έπονηρεύοντο τον

άποκτεΐναι αυτόν. Έννόει μοι ενταύθα τοΰ θεού

τήν εύμήχανον σοφίαν, δπως ούτοι μέν εις τον κατ'

αυτού φόνον εΐχον τήν όρμήν ό δέ τά πάντα ποιών

κα\ μετασκευάζων συγχωρεί τά έν μέσω πάντα κω

λύματα γενέσθαι, ίνα τον οίκεϊον άθλητήν λαμπρότε-

ρον άποδείξας, ύστερον έπαγάγη τών ίνειράτων τήν

εκβασιν. Προείδον, φησ'ιν, αυτόν, χαΐ έπονηρεύον-

το τοΰ άποκτεΐναι αυτόν. Είπε δέ Εκαστος προς

τόν άίεΛρύν αύτοϋ' Ιδού ό έννπνιαστης εκείνος

έρχεται• νϋν ουν δεΰτε, άποχτεϊνωμεν αυτόν, καϊ

ρΐ-άωμεν αυτόν εις ένα τών Λάκκων, καϊ έροΰμεν,

θηρίον πονηρύν κατέραγεν αυτόν, καϊ οψόμεθα

τΐ έσται τά ενύπνια αϋτοϋ.

Είδες δτι τών ενυπνίων τήν Εκβασιν προσδοκώντες,

άνελεϊν αυτόν έπεχείρουν ; Άλλ' Γνα μάθωσιν δτι ούχ

οΓόν τε τά παρά τοΰ θεού προαγορευθέντα μή είς ϊργον

έλθεϊν, καϊ βουλεύονται καϊ έπιχειρούσι κα\ τά της

οικείας πονηρίας έπιδείκνυνται• κα\ ό σοφός καϊ εύ-

μήχανος θεός αύτοϋς έπιβουλεύοντας ύπηρετήσασΟαι

και άκοντας παρασκευάζει προς τήν οίκονομίαν τών

μελλόντων Εσεσθαι. Έπειόή γάρ συνεφώνησαν προς

τόν κατ' αυτού φόνον, και τη γνώμη τήν σφαγήν ήδη

έπεδείξαντο, Άκουσας, φησ\, "Ρονδήν έξείΛετο

αυτόν έχ τών χειρών αυτών, καϊ εϊπεν Ού

πατάξωμεν αυτόν είς ψνχι\ν μ}} έκχέητε αίμα•

έμδάΛΛετε αυτόν είς τόν Λάκκον τούτον τόν έν

Τϋ ΑρΑμΨ* χβ?]ρ« δέ μη έπενέγχητε αύτώ• δπως

έξέίηται αυτόν έχ τών χειρών αυτών, καϊ αποδώ

αυτόν τώ παζρ'ι αύτοϋ. "Ορα καϊ τούτον πώς οϋ

τολμ£ φανερώς έξελέσθαι τόν άδελφόν, άλλα τέως

την φονικήν αυτών δρμήν άναχαιτίσαι βουλόμενός

φησι, .Μή έκχέητε αίμα, ΑΛΧ έμ€άΛΛετε αυτόν είς

τόν Λάκκον. Κα\ διδάξαι ημάς βουλομένη ή θεία

Γραφή τόν σχοπόν τοΰ 'Ρουβήν, φησί' Ταύτα δέ

εποίει, "Οπως έξέΛηται αυτόν, καϊ αποδώ πατρϊ

αύτοϋ. Κα\ τούτων ταύτα βουλευομένων ούδέπω ό

Ιωσήφ ην παραγεγονώί, άλλα μετά τό πληρωθήναι

ταύτην αυτών τήν διάλεξιν, ΊΐΛΟε, φησ\ν, Ιωσήφ

προς ζονς άδεΛρούς αύτον. [5881 Δίον τοίνυν

εκείνους προσδραμεϊν τω άοελφώ, κα\ περιπτύξασθαν,

κα\ μαθεΐν τά παρά τοΰ πατρός αύτοίς δηλωθέντα,

ο! δέ καθάπερ τινές άγριοι θήρες άρνίον θεασάμενο*

έπιπηδώσι, κα\ Έξέδνσαν, φησ\, τόν Ιωσήφ τόν

χιτώνα τόν ποικΙΛον, καϊ Λαδόντες αυτόν έρ'ρ^ΐ'φην

είς τόν Λάκκον. Ό δέ Λάκκος ήν κενός, ύδωρ ού»

έχων. Καθάπερ συνεβούλευσεν ό 'Ρουβήν, οδτως

εποίησαν καϊ ^ίψαντες αυτόν, Έκάθισαν τού φα-

γε'ιν άρτον. Ό της ώμότητος, δ) της άπανθρωπίας.

Εκείνος μέν τοσαύτην όδόν διήνυσε, κα\ μετά τοσαύ-

της σπουδής τήν έπιζήτησιν αυτών έποιήσατο, ώστε

και ίδεϊν κα\ άπαγγεϊλαι τφ πατρ\ τά κατ' αυτούς•

εκείνοι δέ γ.α^ΛΓ.ερ βάρβαροι τίνες κα\ ανήμεροι,

επειδή συνεβουλεύθηβαν ύπό τού 'Ρουβήν μή έκχέειν

τού αδελφού τό αίμα, τόν διά τοΰ λιμού θάνατον αύτώ

κατεσκεύαζον. Άλλ' ό φιλάνθρωπος θεός ταχέως αυ

τόν έ^ίύσατο της τών αδελφών μανίας. Καθΐσαντες

γάρ, φησ\, ραγε7ν άρτον, εΊδον οδοιπόρους Ίσμα-

ηΛίτας ερχόμενους, καϊ έπϊ ι-ήκΚΧγνκτον τήν όρ'

μί\ν έχοντας. Καϊ εϊπεν Ιούδας• ΤΙ χρήσιμον, έάτ

άποκτείνωμεντόνάδεΛφόνίηιών, καϊ κρύψωμεντό

αίμα αυτού ; Λεύτε, άποδώ;ιεθα αυτόν τοις Ίσμαη-

Λ'ταις τούτοις• α! δέ χε'ρες ημών μη (στωσαν έπ*

αυτόν, δτι ό άδεΛρύς ίφώνκαΧ σί/ρξήμϋη• έστιν.

δ'.Όρα πώς κα\ πρότερον ό 'Ρουβήν έλάττονι κακώ

τό μείζον έκώλυσε• κα\ νύν πάλιν ό Ιούδας πραθήναι

συμβουλεύει τόν άδελφόν, ώστε τής σφαγής αυτόν

έξαρπάσαι. Τούτο δέ δλον έγένετο, ίνα τ.ληρωθή και

ακόντων αυτών τάπαρά τού θεού προηγηθέντα, κα\

υπηρετούνται τη" οικονομία. Καϊ δεξάμενοι, φησ\,

ττ\ν συμδουΛην τού Ιούδα, άναδιβάσαντες αυτόν

άπό τοΰ Λάκκον, άπέδοντο αυτόν το'ις ΊσμαηΛί-

ταις είκοσι χρυσών. "Ω συναλλάγματος παρανόμου,

ώ κέρδους όλεθρίου, ώ πράσεως άδικωτάτης. Τόν τάς

αύτάς ϋμϊν ώδίνας λύσαντα, τόν ούτω τώ πατρ\ περι-

πόθητον, τόν είς έπίσκεψιν ύμετέραν παραγενόμενον,

τόν ού μικρόν, ού μέγα ποτέ υμάς άδικήσαντα πι-

πράσκειν επιχειρείτε, χα\ πιπράσκειν βαρβάροις άν-

θρώποις και είς τήν Αίγυπτον κατιούσι; Τις ή τοιαύ

τη μανία; τις ό φθόνος; τις ή βασκανία; Ε! μέν γάρ

τά δνείρατα δεδοικδτες τούτο ποιείτε, ώς πεπεισμέ

νοι δτι δή πάντως Εσται, τίνος Ενεκεν άδυνάτοις επι

χειρείτε, κα\ διά τών παρ' υμών γινομένων τόν προς

τόν Θεόν πόλεμον έπιοείκνυσθε, τόν ταύτα αύτώ προ-

αγορεύσαντα ; Εϊ δέ ουδέν ήγείσθε τά όνείρατα, άλλα

λήρον αυτά είναι νομίζετε, διά τ£ •ζα\>τα διαπράττε-

σθε, ά διηνεκή ύμϊν τήν κηλίδα προξενήσει, χα\ πέν

θος άδιάλειπτον άπεργάσεται τψ πατρί ; Άλλ' ώ τής

υπερβολής τοΰ πάθους, μάλλον δέ τής μιαιφόνου

γνώμης. "Οταν γάρ τις έκδώ εαυτόν κατά τίνα άτοπον

πράξιν, καϊ υποβρύχιος γένηται ύπό τής τών λο

γισμών άτοπίας, ού τόν άκοίμητον λαμβάνει πρό

οφθαλμών δφθαλμόν, οϋ τήν φύσιν αυτήν αιδείται,

ούχ Ετερον τι τών δυναμένων αυτόν είς συμπά-

θειαν άγαγείν, δπερ κα\ ούτοι πεπόνθασιν ούχ δτι

αδελφός ην «, ούχ δτι νέος, ούχ ότι περιπόθητος τψ

πατρ\, ούχ δτι άπειρος ών τής έν ξένη διαγωγής, καϊ

τής έν άλλοτρία διατριβής, [589 1 τοσαύτην μέλλει

χώραν διαβαίνειν, κ»\ βαρβάροις συνοικεϊν άλλα

πάντα σώφρονα λογισμόν άπωσάμενοι, ενός μόνου

έγίνοντο, τού τόν οϊκεϊον φθόνον, .ώς ένόμιζον, τέως

είς Εργον άγαγείν. Κα\ έκεΐ-Λΐ μέν τή γνώμη αδελφο

κτόνοι γεγόνασιν ό δέ ταύτα παθών ύπ' αυτών άπαντ»

γενναίως ύπέμενεν.

Ή γάρ άνωθεν χε\ρ ήν αυτόν ή φρουρούσα, κα1.

πάντα τά δυσχερή όάδια χα\ εύκολα εργαζομένη.

1 Βυίϊίιΐί »()(1θη(Ιιιιη οβηββΐ ένενόησβν, νοί ίλογίσαντο,

νβΐ ιΐς ΐννοιαν ελαβον, νεί ΙαΐΡ (ΐιιίϋ.
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Γ.ΕΝΚ8. ΙΙΟΜΙΙ.. ΙΛ|.

(ΙιτΓβΐιιη εχιΐοην, ηο επιοίΠχοπιηι ειιιη ηυί ρι-ορίει•

ικκΐ>;ιιιι 8.ίΙιιΙι;πί δβΐ'νί Γοαη»ιιι ΒΐΐϋοίροΓβ (Ιί'ρΊΐ:ιΙιιχ

ο*ι. Ει ίβΐί ψΜΐΙοιπ ηρρι•οΙιβη*ιιιη , βΐ οηιεϊ ΙγπιΙϊΙιιιιι

οειίιίοπίηΐ : ίΙΙί ;ιυΐβιη οοηβιι!ΐα1)αηΐ ηυίιίοιη , δβ(Ι

ορβΓΟ α,ικχΙ οοιιβιιΐβϋβηΐ ηοη ίπφίβνεπιηΐ. ΟροΠοηηΐ

βυίΛίτι Οςυηηι ιτιϊηιΐδ ΙιηΙιοΓΟ , ηιΐίΐιη νεπΐ3ΐοιη :

ψιίη ηΐίοφιί ηοη Γιιίϋ-οΐ Γι 8 ί πι βοπιηι φκβ ρο«1ηβο

ΓιιΙιιγ.ι οηηΐ. Ρι-υρΙεπ» «Ιΐϊο φΐίϋεηι ςηηβί ίη πιιιΙιγπ

ρπβϋΪΒΐιαίβ δΐιιιΐ. Ει αηίηι.ιϋνβΠο Γβιη ηιίπιυίΐβιη.

Ν<)η οοείαΥπιηΙ, 8β(Ι νοηϋίίΐβπιηΐ , βΐ νο^ίοιη ΙιχαΊ

Βπη^υΐηβ ϊηο,υίηβηιβδ ιΐβιΐβπιιι! ρϊΐπ , ροκιΐΛάοΓβ νο-

Ιεηΐεβ οεείδιιπι Γιιϊ^ββ (ίΐιιπη βυιιπι. Υίιΐβϋ οιηηίιι Ιιιοε

ίίοΐα β88β, πι (|ιι.ιμ ίη ιιιηΙΐΓ.ι ϊιηαβο ίΙΙα Γεπιιη Ιίι:π•1,

Ι?1 νοπΙ!Ι8 ΓΊΙί>10(1ίΓ6ΐΙΙΓ? 8εθ" 3(1 δΟΓΪΟΐη ϋΟΓΙΙΙΟΙιϊϋ Γ6<1-

ΙΜΜΙΜ8. Ει ιη'ιιϊΐ εη•η , ίη(|<]ίΙ , ραΐετ, ει υεηϊί ίη 8η-

τΐιειη. 46. Ει ΐηυεηϊΐ ενιη Ιιοηιο βτταηΐεηι ίη άρτο. 1{η-

ηανϊι αιιίειη εηηι Ιιοηιο άίεεη» : Οηίά ηαατϊ! ? 16. 111ε

«ιιίειιι άϊχίΐ : ΡταΙΠΒ ιιιεο» φικτο. ΑηηαηΙία ηΐΑί , «Μ

ραιεαηΐ ονει. ΟηδΜεπ» π,υοηκχίο Ιιίε ιιιηςηο δΐυάίο

»Ιθ ΓίΜΙΠΟΙΙδ 61113 ΐηίΙΜΪΓΪΙ , 61 01ΙΙΊ03Ο ρβΗΐΙδΙΠΙΙ , 61

οιιιιιί* ΓαείΙ ιιΐ βοί νίιΙβΓβ ροββίΐ. 17. Οίχϊι αιιίειη <•»,

ϊιΐφΐίι, Ιιοιηο : Αηάϊνί εο% άίεειιίεβ, Εαηιιιι ίη ϋοΐΐιαίηι.

Ει ίνίΐ ίο&ερΗ, ΐΐ ίηνεηίΐ εο>. 18. Ρπη» α«ιί«ιι νΐάεταηΐ

ειιιη α Ιοηαε αηΐεηιιιιιιι αρρεορίηαηατεί αά α, εΐ ιιιαίίαιιβ

εοαΉαοιιηΐ, ιιι οοαάηεηΐ ηοη. Ι,οηβίιΙεπι Ιιίε, φΐχδο,

Πιί ρι-ονίιΐβπ) δ«ρίεηΐί3ΐιι , φίοιηουΌ ίΐϋ φΐίαΌιη ε<>η•

οίΐίΐϊ εηηΐ ίπ ε,χ'ϋβηι ο]ιιβ : ΐρδε βιιίειη οηιιιίη κιοίοιιβ

«ι ΐΓ»η8ΐηιιΐαη8 ρβΓηιίιιίι ϊηΐβι-ίιη οιηιιία ίηιροιίίιηεηΐϊ

οΐφ'οί, υΐ 3ΐη<βΐ3 8ΐιο οΙβπογο Γαείο, ροδίι-βηηιηι βοηι•

ιιϊοΓυπι :κ!(Ιυ<:ιΙ ενειιΐιιιη. Ρήαι αιιίειη νίάεηιιιΐ ειιιιι ,

ίιΐι|ΐιίΐ, ει ιηαΐΐι/ιιβ εοαίΐαΰαηΐ Μ οεείάετεηΐ ειιηι. 19. ΙΗ-

εεοηΐ ααΙίΊΐι ηηιαηιιίιιμβ αά {ταΐτβηι ιαιιηι : Εεεε ιοιιι-

ιήαΐοΓ ΗΙβ νβηίΐ : 20. >ηκκ• ϊαΊιατ νβηϊΐβ , 0ΜάαηΐΗ$

«ί»ι, (Ι ρτοράωηιι* μμ ϊη Ιαοιιη ηιιμ/ιι εχ /ιί* , εί άϊ-

εεηιια , Μαία οαΐία ιίενοτανίι αιι» , ει ν'ιάώΐηιια φιίά

είΜιιΙ αιηιιι'ιιι ιηια.

1>Ηα• »ιιηΙ α ΰεο ρτοΒάίεΙα ηεηαεηιιΐ ϊιιιρεάίη. — VI-

<ΙΪ8ΐί , 6<ΐ8 80ΐιιιιίοΓΐιιτι ονηιιΐιιιιι 6Χ5ρεεΟηΐ68 (κχκΐιτο

οιιιη εοιΐ3ΐο•> 685β? 8οϋ πι ίΙί8ε;ιηι , ιιοη οβδβ ρο88ί!)ίΙβ

03 ΐ|ΐιχ 3 1)ι•ο 8ΐιηΙ ρΓ.ΓΐΙϊεΐ:) , ιιοη ορεΓβ ειιηιρίϋΐ ί ,

εοηδυΐΐΛΐιΐ ει ηαεηΐ:ιηΐ, ει 8ΐι»ηι ϋοείαπιηΐ ιιΐ3ΐίιϊαηι :

αι 83ρϊεη8 ει βπςηχ Οευπ ϊιΐ8ϊϋί:ιΐιΐΓβ8 ηιϊιιΪ8ΐΓ3Γε βΐϊαιη

Ϊιινίΐϋ8 εβ$ίΙ (Ιί*ρεΐΐ83ΐίθηί Γιιΐιιπιι ιιιιι. Πιιοιιίιιιιι ΓΙΙΙΙΙΙ

εοηβρίΓΐνβΓβηΙ ιιι ιιιοΓίΐ'ΐη ε]ιΐ8, βΐ ίη ρΓοροδίΐο ]αιη

οεείιΙεΓίΐιΙ : II. VI ααάΜι , ίη<|ΐιίι , ΙΙιώειι , εήριιϊι

<«»« εχ νιιιιιιΰια γοπιιη, ει άΐχΐΐ : 22. Νοη ρεταίΐίαιηιι$

ικιη ϊη «ηίιιιαίΐι : ηοη εβΉηάίΐε ιαηριιίηεηι; αύ/ΐαίβ ειιιη

ϊη Ιιιαιηι ίΙΙηη ϊη ιοΙΊΐιιιΙϊιιε , ηιαηιιηι αιιίειη ηοη ϊιι]ί-

άΐε ϊη ΓΗΐιι ; ιι( ειιιη ετϊρείεΐ εχ ηιαηΐβηι εοηιηι , ει

τεάάετεί ειιηι ραΐτΐ ιηο. Υϊϋε ει ί81ϋιη , ηιιοιηοαΌ ιιοη

«ΜΐΙεί ιιιηιιϊΓοίο εΓΪρεΓβ Ιιηΐπ•ιιι , 86(1 ]»ηι οεεί(1εη(1ϊ

εοιιαηιπι βΐ ίιηρείιιιιι ΓεΓΓ6ΐι»Γβ ν«1ειΐ8, (Ιίείι : Νοη ε[-

(ινιάίίε (αιιαιιιιιεηι , $ι•ά α\ψε'ιΐ( εηιιι ίη Ιααιιιι. ϋοοβι-β

ι-ιιίιιι ηο$ νοίεηβ ϋίνίιι» δοηρίυπ 8εοριιηι ει ηιβηιεηι

Γ.ιιΙιεη, πΊείι . 11.<τ ηιιίβηι (ιιείεοαΐ, Ιίι εήρετεί ειιιη, ει

χεΛΛετείραίι'ι $ιιο. Ει ι-ιιιη ίΙΙι Ικεε εηιΐ5υΙι»ι-εηΐ , ηοιι-

.Ιιιιη ίιΐϋΓρίι .ΐιΚριΐί.Ίαΐ , 8οιΙ ρο8ΐςιΐ3ΐη εοΙΙοι|οϊυιη

ΙκΚ• ΐΐΜΟΐνετιιηΙ, 23. ΥεηίΙ , ίιιφιίΐ, ^υ!.))Iι βά [ιαΐΓ,-α

νιοι. Ο,ινα ίχιΐιΐΓ ορηπυί8$ει ϊΙΙοβ οΓΠίΓΓεΓε Γγ.ιΙγι , βι

αιημΙ«ι•η , ει (|ΐιηη»υϋο 86 ρ3ΙεΓ π;ιοογ61, ίιιΐ|••ΐκη ,

«Ιί νηΓΟ η.ι:.8ΐ ΙβΓΛ <\ηνΑΛη , υΙ,ΐ η?ιι„^ εοΜδρίείΐ^

ΓιιβΓΐιιι , 388ϋί«ηΐ , οι Εχαεηηΐ , ΐι.ςυίΐ, ^ο^ερIι νειίε

ναΗα, ϋ. ει αεεερίηιη εαηι ρτο]εατηηΙΐη Ιαειιιη. Εαα,$

αηιειη εκαΐ ναεηιιι, αφιαηι ηοη Ιιαΰειιι. Οιιειιΐϋάηιοίΐυιιι

οοιι8ηΙιιογ31 Κιιοεη , Ιΐα Γεεβπιιιΐ. Ει ϊι^εείο ίΙΙο, 5β-

(Ιεηηΐ αά εοιιιεάεηάιιηι ραιιετη. Ο «-υϋβΐΐΐηιεηι ! ο ίιι-

ΙΐΗΐιΐίΐιϊιηΐβιη! ΙΙΙε ηυΐϋεηι Ιηιιΐυηι ΪΙίιιβιϊδ εοιιίεεβηιΐ,

οι Ιβηιο δίικϋη (Ιβ ει» ίιΐί)ΐιίβίβΓηΐ, ιιι νϊϋβΓοί βι ηηηηη-

ΙϊΛΓεΙ ρηΐΓΐ ηιιοΐϊίοιίο δβ η.-ι1>εη;ιιΐ τβ» ΠΙοπιιιι : ίΙΙί

νβΓΟ ςιΐ38ϊ Ι).ηι•1ΐ3πβΐ ίηΐιιιηιηηϊ , ηιί.ι εοηδίιΙηεΓαΙ οϊβ

Κυηοη ηε εΠΊιιιϋοΓειιΙ δαη^ιΓιιιεη• Γαιηβ οεεί(Ιει-β νο-

ΙβΙ)3ηΐ. δοϋ 1)βιιίριιιΐ8 Πβιιβ δίβΐίηι ειιηι ΙϊΙιοι-ηνΐι ;ιΙ>

ΐιΐδ3ΐιΪ3 Γραΐηιηι. 25. Ουιιι εηϊιη εοηχεάϊιαιιΐ αά εοιν-

εάβηάηηι ραηεηχ, νϊάεηιιιΐ ΙιηιαεΙίΐαί νιαίοτει νεηΐΗΐίει.

ει /Ερι/ρΐιιιιι νεηια ειιηίει. 26. Ει άϊχϊι ίηάαι : Οιιίά

ρτοάειΐ ιί οεάάεήιηιι» [ιαΐηιη ηοιίηιιη , ει οεειιΐΐανεή-

κιι/ί ιαηι/ηϊιιεηι ε]υι ? 27. Υειιίίε, νεηάαιιιη* ειιηι Ιηιαε-

ΙϊΙΪ! ϊιΐΐι : ιιιαηηβ αηίειιι ηοιΙηΒ ηοη «ΐη( ιιιρετ ειιηι ,

(μια βαΐετ ηοιίει- ει εαιο ιιοχίτα ειΐ.

4. Υίϋε <|ϋοιηο(1ο βι ρπυ» Καοοη ιηϊηοΓο ηιαίο

ηιη]ιΐ8 ρΓοΙιίυιιίι, ει ηυιιε ηυοΐ|υβ ;πιΙ;ιλ εοηβιιϋΐ «ι

νειιϋ,ηΐυΓ ίΓβίεΓ , ςυο ειιηι :ιυ ίπίεπίυ οηρετο ηιιεκί.

ΙΙοε αιιίειη Ιοίυιη ίι.•ι ςεδίυηι 6«1 , ιιι εΐίβηι ΐηνϊιίβ ίΙΙί»

ςιιακ 3 ϋεο ρΓΟίϋίευι ίικπιιιΐ βνβηίι-βηΐ, βι (Ιίίροη-ίίΙίο-

ηϊ (Ιΐνίη.ΐΒ δβΓΛΪΓβηΙ. Ει ρτοοαίο, ίιιφιΐι, οοηύΚοίιιάα:,

28. εάηχετιιηΐ εηηι άε άαεηια , ει νεηάϊάεηιηί Ιαηαε-

Ιίι'ΐ! ιίαιιΐί αητεΐ». Ο ϊηϊι|ΐΐ3ΐη ρεηι.ιι(3ΐϊοιΐ6ΐη ! ο

(Ι:ιιηιιο8ΐιιιι Ιιιιτιιιιι ! ο ίιι]ιΐδΐί8δίιιι:ιιη νεηϋϊΐίοιιβηι !

Ειιηι (,ιιί νοϋίδ δβιι^υίΐιε εοη]υιιειί8δίιηυ8 «ίπι, ηιιειη

ρ:ιΐιτ πι.ιχίηιε 3ΐιΐ3ΐ>3ΐ, ΐ|ΐιί 3(1 νίδβιιιΐυιΐ) νοβ νειιεπιΐ ,

(ίπι ηυηκ|03πι νοδ νεί ίη ρβΓνο, νβΐ Ιη ιηβ^ιιο οΙΓοηϋβ-

Γ31, νοικίει-ε :ιικΙοιίδ ; ει νειιϋεΓΟ Ιιοιηϊηϋιιΐδ 1ι:ιγ1ι:ιπ8,

ει ίη .ΐ:μνρΐιππ (]ε»εειιϋβηΐίΙ)ΐΐδ? ϋηχ Ι3ΐιΐ3 ίηδβιιΐϊί

ιριχ ίηνίιΐία ? ηυίδ ΙΐνΟΓ ? Ν;ιιη δ'ι Ιιοε ηιοΐιι δοηιιιϊο-

ιιιιη Γαείΐίδ , ιιι ρεΓδίιαδί Ιιητ υιηιιίπο ενεηΙυΓ3 6886 :

ςυαΓβ ίιηρο88ίΙιϊΙί3 3ΐιειιΐ3ΐίδ, 61 ΓαεΙίβ νεδίιϊδ εοιιΐη

Οειιιη ηεΙΙιιιη 388υιηί1ί8, φιί Ηχο ει ρΓαχ1ίχεΓ3ΐ? ϋυοιΙ

8ϊ ηίηίΐί Γΐΐο'ιΙϊβ εοπιηίη, ββϋ 6χΙ$ΙΙπΐ3ΐΙβ 6886 ιΐοϋπυπι,

(|ΐι:ιΐ6 Ιι;ι•ε αςίιίδ (]ΐιχ ροΓρεΐιΐ3ΐη \υ1>ϊ$ ηιβευΐβιη

ίιιιΐΓβηΐ, εΐίικίυιΐ) ΐιιο'εδίηεηίειη ρηΐΓί νε8ΐΓο»ββΓ3ηΐ?

δοϋ Ο £Γ3νΐ8Μΐιιιιΐιΐ ιικιγΙιιμιι, ί ιιιο ιιιοιιίοιιι 83ΐι^υίη3-

ι ί:ιιη ! Ουιη ειιίιη ηυί5 ηιΤηι ίιιιιι ορυδ Λ^ι-ζάίιατ, ει

ιιΙιπιίΙυΓ 3 εο^ίΐηΐίοηίοιιδ βΐΐδΐιηΐίδ , ί» ιιβ(]ιιε ρπιροηίι

ηιιΐβ οευΐοδ οειιΐιιιη ίΙΙιιιιι ιρή ιιοη ηυϊεδείΐ : ηβηιιε

ΓβνβΓβΙΙΙΓ ΙΙΙΙΙυΐ'.ΊΙΙΙ ίρ83Π1 , ΙΙΟφΙϋ ηΚΟΙΙιΙίΐ 3ΐί<]ιιίι|

ΐ|ΐΐιιιΙ ;ΐ(1 εοηιπιίδεΓβΐίοιιειη 86ρο88ΪΙ ίικΙαοβΓβ; ίϋςυοιΙ

ει ϊΗΊδ ονεηίι. Νοιι βιιίιη εοςίΐ;ιΙ>:ιη( «]ιιγμ! ΓΓβκ.τΐ'ίδεί,

ηβα,ιιβ ΐ|ΐιοϋ ηϋοΐεδεεηδ, ιιβΐ|υβ ο,ιιιιιΙ ϋτη ϋπκιΐιιΐι•*

ριιΐΓΪ, ηεςυβ ηιιοϋ ηυιιιςααΐη ίη ΐοι.ι 3ϋειΐ3 νίχίδδεί,

οι ηρικί οχίεΓποβ ηιιπκ|ΐι;ιηι «ιιιο εοηνεΓ8ϋΙιι$, ιιιιηο ιιι

Ιεπ'η ΐ;ιιη ΜΜΐιηΐη ίιιΐιτ ΙοΓϋηΓΟδ Ιΐ3ΐι(ΐ3ΐυηΐ8 εδ-ιει :

&οϋ οιιιιιί Ιιοιιεδΐ3 εο^ίιαίϊοηβ ;ιΙι]οοΐ:ι υηυιιι (1ιιπιΐ:ι\»ΐ

οιιγ3»:ιιιΙ, φΐοηιοιίο ίιινιιΐίαιιι 8υ3ΐη, υΐ ριιίαΙκιιιΙ,ορε-

ιο οχρίοΐ'ειιΐ. ΕΙ ίΙΙί ιριϊιίε^ι ηιοιιΐο ΓηΐΓίοίϋχ ογϊιιΙ :

ΐ|ΐιί βυίειη 3ΐι είδ ραδβυβ 'ΛΙ, οιιιμϊι ΓοΓίίΐβΓ Ιυϋΐ.

Μιιηιΐί Ποιηίιιί αιιΙιΛίΙ ίοκρΗ. — ΟυδΙοόΊβηβΙ ειιίιιι

ειιηι ηΊ3ΐιιΐ8 Μΐροπκι, οΐ οιηιιϊα ιΐίίΐίι ίϋ.ι Γ.ιείουηΐ οι

Γ»( ι!ι;ι εΙ Ιενί.τ. (>ιι;ιιΐ(Ιο ειιίιη 8ΐιρεΐΊΐ3 ϋοηυνοίοιίυ



Τ5δΐ 5. ω.\ΝΝΐδ αικΥδυδτοΜΐ ΑΒ^ΗΙΕΤ. (ΌΝδΐΛΝΤΙΝΟΡ. 534

ίπιίηπιΐ', εΐίβηι ίιιΐιτ ιιιειίίοδ ΙμγΙμιόβ. 61 ίιι βΐίεηη

Γύβίοηε ηιείίιι* ει οοηιηιοίΐίυκ νετδΒΐ ί ροδδιιπιιΐδ, ςυβιη

η φΐϊ <1οι»ί ΙιαϋϊΐαηΙ, ει α,ιιϊΐκΐδ δηιηηιβ είπα πηΊιίδίη-

ΙίΐΓ : βίειιΐ είδί ίιι ϋοηκι νοΓδεηηιι•, ει οιιιηίΐχι» άεΐϊεϋβ

Γπιϊ \ί<Ιο3ηιιΐΓ, υεδίίΐιιΐί ηηίειη δίπιυβ δηροπιο ρι-χδί-

<Ιίθ, οιιιιιίΐιιικ διιιηιΐδ ηιϊκβΓΪΟΓΟδ. Μηςικιπι εηϊΐη ΟδΙ

νίι-ΐυΐίδ γοΙ)ιιγ, εΐ ηιαίίΐίχ ίιιΓιπηίΐοδ : ει Ιιοε ηιαχ'ιιηε

οδίβηοΊΐ ηο!ιΐ& Ιιίδίοπ», (μιηιιι ίη ηηηίουβ η.-ιυεηιυί.

1>ίε ειιίιιι φιοβ πιί86ΓΟδ εΐ ίηηιιπίει ίδ Ιηει νιιιι^ ϋί(ξΐΐ08

ε$$ε ριιοβ, ίΐίοδηβ ςιιί ΐηηΐη ηιαΐ» Γεοεπιηΐ, αη (τάΙτοβι

ψιί ίιι ροιε&ΐ.ιίεηι 1ιαΓΐ)3Γθπιιη νειιει•3ΐ? ΜαιιϊΓεβίυηα

ηιιπ(| ΐΙΙοδ. ϋο^ίΐο εηίπ), ο1>δβει•ο, Ιιίε ιηΙιιπι ;ιΙ>Ηειιι

ΊΙΙιιηι, ΐ|ΐιί Ιαηΐη ιιιίηίδΙίΌΠίπι ευι-3 οιΐιιοπίιΐδ, ει ίιι ιιΐ-

ιι'ι$ ραΐεπιίΒ βειηρεΓ Ιιβοίΐιΐδ Γιιίι, ηιιοιηοιίο ιερειιΐε

εοηείιη ε$ι Γογγο ^ηνειτι δέη ιΐιιίειη αρυιΐ νίι-οβ Ι»γ-

1)3105, ηοη ιηεΓιοιοδ ίμδίδ ηεδΓιί*. 8ευ! οιηηίιιη) Οοιηί•

ιιιιβ οι ;ιΙ , <|ΐιϊ εΐ ΠΙοδ Ιιιιιηηιιο* ΓΡίΚΙιΊιπί, ει ίδΐί ίη

οιηηίΐιιΐδ ρ:>ιίηιΐί:ιιιι ίικΙι:Ι).Ίΐ. Ει πιιη νεηάΊάΊδδεηΙ

ΓΐϊΐΓπη, ψιοδί ροΓΓεοίδδβηΙ ρι•ορο8ίΙίιιη βυυπι βλεείί

Γαει-β, ΗΙη :ι!ι1:»ΐιι νίϋεΐίεεί ε πιεάΊο, ευΐ ϊηνίύευαηΐ.

29. Πενεηιιι ιιΐ αιιίεηι, ίηιριίΐ, ίΜεη αά εηίετηαιη, ει

ηοη νίάΐΐ ΙοκρΙι ; ει άϊ»ηιρίι ναύηιεηία ικα, 30. βί ηά-

ηί αά /Ίνιίπ'ί αιωχ , Ά άίχϊΐ : Ριιετ ηοη ««< , η/ο να ο

(•/Μθίί»ο«/ΐΓπ?0ιιοΐ)ϊαιηεη'ιηΐϊΐιρι•ηι1οειιΊΐ άϊνίηη 8ογϊ-

ρΙιΐΓ», (Ίίπι μπιμίΓίγα εοιίδυΐυίδδβ οιιιη ίιι είδΙεπι.Ίΐη

εοιιρείεηαυπ), υΐεχ 83ΐΐ|$υίη:ιπίδ ηΐ3ΐιίυιΐ5 ΜΙιιπι ει-ίρε-

Γ61 ει ΓεϋιΙιτεί ρβΐιϊ : ηιιηε , ίικριίΐ, ιιΐιϊ νίϋίΐ 56 νοίί

εοηιροίειη ηοη 68$ε,αΊδείιΙίΙ νβ8ΐίτηεηΐ3 δΐι.1, εΐ αΊχίΙ :

ΓΡηετ ηοη ειΐ, εαο αιιίβηι ηηο ναάαηι ? (}ιΐ3ΐι•ιη ηβυεοί-

ιιιιΐίί αεΓκηδίοηοιη, ει ηιαχίιηε βξο ΐ|υί νουίδ ρΓΧβδδβ

τΐ(1εοΓ_^Ριιΐη^αΐ ειιίιιι ευιιι οεοίδυηι ΓυΪ88ε. Αι ροδί-

ηυηιη ΓβοΙυιτι εδί (|ΐιο<Ι α,ιιαπ-εΐιαηΐ, εΐ ίη βΐίοιι.ιηι Ιεΐ".

Γ.ιιη ηιίίοπιηΐ εηη> ιμιοιη οϋίο Ιηοείηιιΐ, βιφιε ίηνί-

ιΙ.3ΐη 8ΐιηιιι ;ι1ίι|ΐΐϋ ιιιοιίο ΐΏίΐί^ιπιηΙ : ρο8163 ηΐ3ςιΐ3

ιικίυδίπβ εοςίΐ3πιηΐ υΐ (ΙυΙιΐιΙει-Γΐιΐ ρ.Ίΐπ.'ΐιι, ηε ιιιπί,ι

8ϋ3 εοηίρΪΓβΙίο ϋΐί πιαιιίΓεδΙβ ΙΐβΓβΙ. 31 . Ει ηιάι,ο

Ηιεάο οαρτατηηι , ίηφιϊηανα-ηηΐ νβ$ΐαη Μΐηι/αίΜ, 32. ί!

αΐΐηΐίτηηΐ ναΐβηχ ραΐη ιιιο , <?( ιΙΊχαιιιιΐ : ('.οφιοια ηιηη

ναΐ'ι$ βΐϋ ΐΐίί ιϊ(, ηηηο. 0ιιί(1 (Ιεείρίΐΐδ νοδπιειίρδοδ , ο

ϊη8εη83ΐί? Ναηι ϋεεί ραίΓεπ) «ΙβοίροΓΟ ροβδίιίδ, ηοη

Ιηιηειι Ιαίευίΐίδ οευΐυπ) ΠΙιιηι ςυϊ δορΐτί ηεςιιίΐ , ςιιειη

ηι.ιχΐιιιε οιηιιϊιιιιΐ Γοπιιϊιίοιο, οροΓίευβΙ. δεϋ ΐΐα δε Ιΐλ-

Ιιεί Ιιιιιη:ιιΐ3 ηαΙιΐΓ» , ίιηο ΐΐ:ι δε Ιι;ι!κΊ πιιιιίιιπιιη ηε-

«ριΊιί.Ί , ιιΐ Ιιιιιιιηηιιιη ΐίιιιΟΓεηι 61 ρκεδεηΐίε νίΐ.τ. ϊιιΓιι-

ιιιϊαπι Ιαηΐιιιη ηοχίηιεεβνεβηΐ, ίη ηιεηΐε βοΐεπι ηοη

λεΐ'βεηΐ Ιΐ'ΐτίΐιίΐε Ί11υ(1 ΐΓϋηιιιπΙ , ει ίιιίοΙεΓβΙιίΙοηι ρκ-

ιι:ιιιι, 8(-(1 Ιιοε ιιιιυπι εϋΓβιιΙ, ίμιοηιοϋο οΙΓυςοιβ ροβΜΐιΙ

Ιιυηιαηαιη ΓερΓεΙιειΐδίοηειη : ίιΙ ιριοι! ει ίΙΙί ε^εηιηΐ,

ιΐιιιιι ρ:ΐΐιι•:ιι δΐιιιιιι (Ιοιϊροπ' η)ο!ΐΓεηΙιΐΓ. 33. Αφιονίι

(•ιιίηι, ίηιμιίι, ναΐαη ρηίετ,βΐάχχΗ : Vαύι (ΐΐίϊ τηά αι :

(βιπ ηΜίη (ΙειοιαίΊΐ «κι», ((τα τηρηίΐ .Ιυΐι'ρΙι. Εΐεηίιη νε-

Γ6 ηιΐ38Ϊ ίιι 1113138 1)881138 ίιιοίιΐίδδοί, οηιιιί.ι εηΐιίεΐίΐιτ

ρ388ΐι$ 081. 34. ϋηαά'ιΐ αιιίβηι ναΐϊηιιηία $ιια, α ροαιίι

ακειιιιι 5ΐ»;ΐίτ Ιιηηοοι βιιοί , εΐ Ιιιιϊι [ιΐϊιιιη ίΐιιιιη άκοιιι

ηινίϊιι. 0ιΐ3ΐιΐΪ8 ΓυεηηΐΠΝ α"φη! ΙαεΓγηιίδ, ςυί ηοη δο-

Ιοπ) Γγ.ίιγοπι 1)3Γϋ3ΓΪ8 νοηιΠιΙιπιηΐ , ϊεο" ει ρβίΓεηι ίη

εχΐιειιι.ι δεηεείυΐβ ίη Ι3ΐιΐυιη Ιυείυηι ϊιι]εε6ΓυηΙ ? 35.

Ιϊοηατεααΐΐ ηιιίειη $ιυιί βΐίϊ ζ/κι ει βΓια ηΐ εοηίοΐαηηΐιιτ

οιιιη, ι'ί ηοΐαϊΐ, άΊΰοΐί : Οειεειιάπηι αά /ΊΓιιηη ηι.'.ιηι Ιιι-

αεη» ίη Ίηξετηιιηι.

5. ΟρίηοΓ ει Ιιοε ίΙΠδ ηΐίηιιι Γιιίδδε ρΐβ^.ιιιι. ΥίιΙε-

Ι)3ΐιΐ ειιίιη ροίΓειη Ι3ηΐιιηι ιη ιιι<|ΐιο ΓεΓνεηΐεπι .ιηιηι-ειιι

εχΐιίίκτε εΓ£3 οιιιη ηιιί ιιοιι ηιΐβπιΐ , ίπιο εΐ ριιΐ3ϋ31ιΐΓ

3 |)«8ΐίίδ ιΙίδΟιτρΙΙΙδ , ι•Ι Ιΐκι](ΐ1 ί Ιιιΐιιχ οΙιηΐΙΙ ίιινί(ΙΪ;ι.

δεϋ ίΙΙί ιριίϋοιιι εΓ^η Γγ.ίιγοπι 016Γ83 ριιΐΐ'επι επ)ΐΙεΙεδ,

ηιι'Ια ΓυιτίιιΙ νειιία ιϋ^ιιϊ : Μ;\ιΙί:ιιιίι,ι- :ιιιΐ(.•ιιι εΐ ϊμκΐ

(ϋνίηχ δβΓνίιιηΙ (1Ί8ρεη83ΐϊοιιί, ει (Ιειιυο .ΙοδορΙιιιιιι

νεηϋυιιΐ ΡείορΙίΓε 3ΐι:Ιιίιιι:ι^ίιο (α) ΙΊι:ιι:ιοιιί8. νίϋίδΐί

(|ΐιοηιο<Ιο ρ:ιιιΐ3ΐίιη ρΓοεειϋΙ , εΐ ροΓ οιιιηί.ι δΐ)3ΐη νίι-

ΙυΙειη ει ραΐϊεηΐϊηπι άεε)3ΐ'3ΐ, υΐ δίε ηυη$ί βΐΐιίει.ι Γοι•-

ΙΪΙΟΓ <ΊΤ|;|||8 , ΓΟιΙίΐΙΐίΓΟίΙΙΓ 0ΟΙΌΝ3 ΓοβΙΙΙ, 6) Ονοΐΐΐϋ*

διιηιπίοι ιιιιι ίιιιρΙίτοηΐιΐΓ : ςιιο (ΙυεΟΓοηΙιΐΓ ίί ηιιί ευιιι

νεικΙίιΙεΓ3ΐ)Ι, δε ιιίΙιίΙ ουιιιιιιπιΠ οχ $υ3 ιικιΐϊΐίί ιο,ιον-

13880 ? ΐιιιιΐιιιιι εηίιιι γοΙ'ιιγ Ιι&ΙιεΙ νίΠιιβ, ιιΐ οΙ;ιπιη•

ΓιβΓΪ 8οΙε3ΐ οιιιη ίηίοδί.ιΐιΐΓ. ΝίΙιίΙ εηίπ) ο.ι τοίιιΐδΐίυδ ,

ιιίΙιίΙ \'3ΐίιΙίιΐ8 : ηοη φιοι! ίρδ3 8θΐ3 Ιηιιΐιιηι 1ΐ3ΐ»;ι1 γο-

Ιιιιγ, 8ΐ;ι1 ψιί.-ι Ϊ3 (μιί ο;ιιη ροβδίιίεΐ, ει δυρεηιυιιΐ3ΐιχί-

Ιίιιιη Ιΐ3οεΙ : π,ιιο ρΓΧδίϋίο ει ορε οιιιη Γπι:ιΐιιι•, οιιιιιί-

Ιιιΐ8 081 ροΐεηΐίοΓ ει ΐηνίεΐυδ, 3ε εβρί ηεςυίι, ηοη »ο -

Ιιιιιι Ιιοιηίιιιιιιι ίηδ'ιϋϋδ, δεά οΐ ϋχιηοιιιιιη ιηβι 1ιίιΐ3>ίυιιι•

ϋιΐ8. Ιϋ δείεηιεδ, ηε Γιι^ίαηιιΐί* ηΐ3ΐε «ΓΙίοί. δβι] ηι3ΐβ

:ΐί.ΊΊ'ι: : ηοε ειιίηι εδί ν•:ι•ο ιιιοΐο 3ίΙίοί. Νβηι ςυί ρπ>-

χϊιιιιιιη ΒίΙΙίβοΐΐ Ιι;ηΐ3ΐ, ιΙΙί (]ΐιί(1βιη οι.ιη'ιιιο ηϋιϋ ιιο-

εεΐ : Ιίεεί ειιίιη 3(1 ρβΓνιιιη Ιειιιριΐδ ηοεε.ιΐ, ίιι Ιιοε

Ι;ιιιΐιιηι δχειιΐο κΐ ίιεϊΐ; »ί1>ϊ βιιίοιη ιιιιιιιοΠ3ΐΪ3 Ιογ-

ιιιειιΐ3 ι-εοοικϋΐ , ει ροοη.'ΐδ ίηίοΙεΓβΙιϋεδ : <μι;ΐί ιιοιι

ηΙϊιβΓ είΤυ^οΓε ροδδυιηιΐδ, ηίδί |ΐ3ΐ'3νειίιιιιΐ8 ηοδ 3(1

ΓεΓοηϋβδ 3ίΠίοΐίοηοδ , ει δεοιιικίυηι (ΙοείΓίηβιη Μοιιιίηϊ,

ρι-εεεηιιΐΓ ρΓΟ ίίδ ιμιί ηουίβ ίη]ιπτιδ ίηίοπιηΐ. ΙΙοε

ειιίιη ηυϋίδ ιιιβ^ικιηι ρ,ΊίαΙιίι ηιεΓοειΙειιι, ει ευιιοοϋιΊ

άίχηοδ εΠίεί ι-εςηο οαΙοΓϋΐη : ςυοϋ ιιοΐιίδ υΐίικιιιι

εοηεο(ΐ3ΐιιι•, βίαιίο εΐ 1)εηί£ηί(3ΐε Οοπιίηί ιιοδίπ ϋυ.^ιι

ϋΙΐΓίδΐί, ευί οιιιι) Ι'ηΐΐΌ ει δβηοΐο δρίι-ίΐυ δίΐ ςΙοΓΪ:ι.

ΊηιρεΓίιιιιι, Ιιοηοι-, ηιιηε εΐ δοηιροΓ , οι ίιι δχευΐ3 δ;ε-

ευίοιυιη. Αιηεη.

ΙΙΟΜΙΙ.ΙΛ Ι.Χ1Ι.

Ει νϊίΐίι Ιιιιία» Ιιοηι'ιηη €ΙιαηαηαΊ βΐίαηι , ηιχω νοοαΙια-

Ιιιτ 5αυα, ει άιιχίΐ εαηι , ει ίηαιεαυα ε»1 αά εαιη : ε!

εοηάρίειίί ρερεήΐ βΐίιιηι, ει νοεανΐΐ ηοηιεη ε]υ$ Ετ

(ϋεη. 38. 2. 3).

1. δβΐίδ ιιιιροι• εχ ΙΐίδΙΟΓΪ.Ι ^0^0ρ|) ϋίιΙίείιηιΐί, <]11311 ■

(ιιιιι ιί.ιιιιηί ιΐ38ε3ΚΐΓ εχ ίιινί ϋί;ι, ει ίμιοιικκίο ρεηιίείο-

3113 ίΙΙε ιηιιιΊκιβ 3ΐιίηΐ3ΐη ριίηιιιηι οοΓΓαιιιρ.ιΙ, 3 ι]ΐια

ηαδείΐΗΓ. Υίιΐίδΐίδ ηυοηιοοΌ ρεΓ Ιιιιιιε χ^ΓίΐυιΙίηεηι

ΓηιίΓΟδ ^οδορI) ει εο£ΐΐ3ΐίοηίδ οΐιΐίιί 8ΐιιιΙ , ει Ιιε5|ί;ι-

πιηι ι-πιιΙ(•Γιΐ3ΐειΐ) <•τςζ οιιιη ιμιί ίη ιιιιΙΙο ίρδοδ οΙΙειι-

ιΐεΐ'.'ΐΐ , εχεΓευεπιηΐ, ηιβίίΐΐβιη ηυίιίεηι 8ΐι;ιιη ροΐίυβ

ιιΐ3ΐιίΙΌδΐ3ΐιι ΓοϋιΙοιιΙοί, φΐΒΐιι ΓγβΙγϊ ηοεειιίεδ. Μ;ι-

ΙιΓι.ι ειιίιη 8ΐΐ3 Γι-αΐτΐ δυο ηοη ι.ιιιΐιιηι ηοευεΓυηΐ,

ηυηηΐιητ) δείρ$08 ϊ^ιιοιι» ϊ ιιϊα ηΙΙεεεπιιιΐ. Ν3ΐη 1ί-

εει Ιΐ3ΐ1)3Πδ οιιιι» νεηϋίϋεΓΪηΐ , βί ίΙΙί ίΐο,ιιιιι

νοηιϋϋοΓίηΐ 3ΓεΙιίηΐ3);ίΓ0 ΡΙ)3Γ3οηΪ3 , ηϋιίίοιηίηιΐδ

«|ΐιί:ι ΙιλΙηιιΙ δΐιριτηιιιη ηηχίϋιιιη , 3 ιμιυ ]υτζ-

1)31ογ , οηιιιία ίρδί 1ενί3 ει ΓαοΊΙΐα νίδ3 $υηΐ. Ει

(α) ΑπΊιίιηιι^ίΓο, ίι] εδί, ρτίηεϊρί εοφιοηαη ; \ιι!μ•αΐα νβ•

γο, ηιααίιΐιο ιιιίΐίΐιιιη.



ίβ| ΓΛΪΙΝ ϋΑΡ. XXXVIII 0ΕΝΕ5. ΙΙΟΜΙΕ. Κ.ΧΙΙ.

"Οταν γάρ τής άνωθεν εύνοιας άπολαϋωμεν, κάν έν

μέσο) βαρβάρων ώμεν, καν έπ' αλλότριας, των οίκοι

οιατριβόντων κα\ πάιης απολαυόντων θεραπεία;

άμεινον διάγειν δυνάμεθα- ώσπερ κάν έπ\ τής οικίας

διατρίβωμεν, κάν πάσης άνεσεωςάπολαύειν δοκώμεν,

έρημοι δέ ώμεν της άνωθεν βοηθείας, πάντων έσμέν

ελεεινότεροι. Πολλή γαρ κα\ της αρετής ή Ισχύς, καϊ

τής κακίας ή ασθένεια• κα\ τούτο μάλιστα δείκνυσιν

ήμίν αυτή ή έν χερσ\ν ιστορία. Τίνας γάρ, είπε μοι,

ελεεινούς κα\ μυρίων δακρύων άξιους κρίνεις, τους

τοσαΰτα κακά έργασαμένους τδν άδελφδν, ή τδν ύπδ

τή δουλεία τών βαρβάρων γεγενημένον; Δηλονότι

τούτους. Έννόει γάρ μοι λοιπόν τδν θαυμάσιον εκεί

νον, τδν μετά τοιαύτης δορυφορίας άνατραφέντα, κα\

ύπδ ταϊ; άγκαλαις ταϊς πατρικαϊς διηνεχώς γεγενη

μένον, άθρόον άναγκαζδμενον δουλείαν χαλεπήν ύφ-

ίστασθαι, κα\ δουλείαν παρά βαρβάροις άνδράσι, κα\

θηρίων ουδέν άμεινον διακειμένοις. Άλλ' ό τών απάν

των Δεσπότης ήν δ χα\ εκείνους ήμερους εργαζόμε

νος, κάκείνω πολλήν διδούς τήν ΰπομονήν. Κα\ άπο-

δόμενοι τδν άδελφδν, ώς εις τέλος άγαγδντες τδν

ιίκεϊον σχοπδν, ούτω λοιπδν διέκειντο, εκποδών ποιη-

οάμενοι τδν ύπ' αυτών φθονούμενον. 'Δνέστρεψε δέ,

νησ\, Τουδήν » έχϊ τύν Λάχχον, χαϊ ούχ όρς. τδν

Ιωσήφ• χαϊ διέβΡηξε τά Ιμάτια αύτοΰ, χαϊ αν

άστρεψε χρύς τους άδεΑφούς αύτοΰ, χαϊ είχε- Τύ

χαιδάριον ούχ ίστιν, έγώ δέ χυϋ Χορεύσομαι Ιτι ;

Επειδή γάρ έδίδαξεν ανωτέρω ή θεία Γραφή, δτι διά

τούτο συνεδούλευσε 'Ρουβήνείς τδν λάκκον τδν αύτοΰ

άδελφδν έμβληθήναι, ώστε χα: τών χειρών αύτδν έξ-

ελέσθαι τών φονικών, κα\ άποδούναι τω πατρί' νύν,

φησ'ιν, (δών, δτι διήμαρτε τοΰ σκοπού, διέ^ρηξε τά

Ιμάτια αύτοΰ, κα\ είπε/Υύ χαιδάριον ούχ ίστιν,

ί)ώ δέ χοϋ χορεύσομαι Ιτι ; Ποίαν, φησίν, έξομεν

άπολογίαν, και μάλιστα ό δοκών υμών πρωτεύειν

έγώ^Ένόμιζε γάρ αύτδν άνηρήσθαι. Άλλ' επειδή τδ

σπουδαζδμενον αύτοϊς έγεγόνει, καΐ τδν μισούμενον

εις τήν άλλοτρίαν εξέπεμψαν γήν, και τδν φθόνον

τδν οίκεϊον ούτως ήδυνήθησαν παραμυθήσασθαι, λοι

πδν πάσαν μηχανήν έπιδείκνυνται, ώστε παρακρού-

σασθαι τδν πατέρα, κα\ μή κατάδηλον αύτφ γενέσθαι

τήν κακήν συμφωνίαν. Καϊ σράξαντες, φησίν, Ιρι-

ρον αίγών, χαϊ μοΛύναντες του χιτώνα τω αίματι,

είσήνεγχαν τω χατρί αυτών, χαϊ είπον. ΈχΙγνωθι

εΐ χιτων τοΰ νΐον σού εστίν, ή ού. Τί απατάτε

εαυτούς, ώ ανόητοι; Κάν γάρ τδν πατέρα δυνηθήτε

παραχρούσασθαι, άλλα τδν άκοίμητον όφθαλμδν ού

λήσεσθε, δν μάλιστα πάντων δεδοικεναι έχρήν. 'Λλλά

τοιούτον ή ανθρωπινή φύσις, μάλλον δέ τοιούτον ή

ραθυμία τών πολλών τδν παρά τών ανθρώπων φόβον

χαϊ τήν τούτων αΐιιχύνψ [590] τήν πρδς τδ παρδν

μόνον περ\ πολλού ποιούμενοι, ού λαμβάνουσιν έν

νοια-/ τού δ'.χαστηρίου εκείνου τοΰ φοβερού, καϊ τής

χολάσεως τής αφόρητου, άλλ'ένδς μόνου γίνονται, πώς

τήν παρά τών ανθρώπων μέμψιν διαφυγείν δυνηθώ-

σ:ν• Ζ δή χα\ ούτοι πεπόνθα σι, κα\ τδν πατέρα άπατάν

έπιχειρούσιν. Έχέγνω γάρ, φησί, τύν χιτώνα ό

χατηρ, χαϊ είχε• Χιτών τον νΐον μού εστί• θηρίο*•

χονηρδν χατέφαγεν αύτύν, θηρίον ήρχασε γι5»•

Ίωσήρ. Κα\ γάρ αληθώς, καθάπερ θηρίοι; περιπε-

βών, ούτως ανηλεώς άπαντα ύπέμεινε. Διέρ~ρηξ& δέ

τά Ιμάτια αύτοΰ, χαϊ έχέβετο σάχχον ίχΐ την

6σφύν αύτοΰ, χαϊ έχένθει τύν νΐύν αύτοΰ ημέρας

ΧοΙΛάς. Πόσων άν είεν ούτοι δακρύων άξιοι, ούχ δτι

τδν άδελφδν τοίς βαρβάροις πεπράκασι αδνον, άλλ' δτι

*8»τ1Ι. α!>ίι«ι« 5ϊΓίΙ•ίι 'Ρουβίίμ

κα\ τδν πατέρα έν έσχάτω γήρα λοιπδν δντα ϊοσούτιμ

πένθει περιέβαλον ; Συνήχθησαν δέ, φησ\ν, νΙοΙ αύ

τοΰ χαϊ αϊ θυγατέρες χαραχαΧέσαι αύτύν, χιά

ούχ ήβε.Ιε, Λέγων δτι' Καταβήσομαι χρύς τύν

νΐόν μον χετθών είς ςίδου.

ε'. Οΐμαι καϊ τούτο πληγήν ίχΐραν έκείνοις γεγε-

νήσθαι. Έώρων γάρ οτι χα\ πρδς τδν μή παρόντα,

μάλλον δέ κα\ νομιζόμενον ύπδ θηρίων άνηρήσθαι,

ούτως ακμάζοντα τδν πόΟον έπιδείκνυται, χα\ πλέον

ύπδ τοΰ φθόνου κατετήκοντο. Άλλ' ούτοι μέν χαϊ πρί.ς

τδν άδελφδν κ»\ πρδς τδν πατέρα ώμο\ γεγονότες

ουδεμιάς άν είεν συγγνώμης άξιοι• οΐ δέ ΜαδιηνιΙοι

κα\ αύτο'ι πάλιν ύπηρετούσι τή τού θεού οικονομία,

γ.α\ πάλιν αποδίδονται τδν Ιωσήφ Πετεφρή- τώ άρ-

χιμαγείρω τού Φαραώ. Είδες πώς δδώ κατά μικρδν

πρόεισι, κα\ διά πάντων τήν οίκείαν άρετήν καϊ τήν

ύπομονήν έπιδείκνυται, ΐν' ούτω καθάπερ αθλητής

γενναίως άγωνισάμενος, άναδήσηται τής βασιλείας

τδν στέφανον, και τών δνειράτων ή έκβασις είς έργον

έξελθοΰσα, δι* αυτής τής πείρας διδάξί) τους πεπρακό-

τας, ώς ουδέν αύτοϊς δφελος γέγονε τής τοσαύτης

μηχανής ; Τοσαύτην γάρ ή αρετή έχει τήν ίσχϋν, ώς

κα\ πολεμουμένην αυτήν συμβαίνειν επί πλέον περι-

φανεστέραν γίνεσθαι. Ούδεν γάρ ταύτης ίσχυρότερον,

ουδέν αυτής δυνατώτερον ούκ επειδή αυτή καθ' έαυ-

τήν τοσαύτην έχει τήν ίσχϋν, άλλ' επειδή ό ταύτην

κεκτημένος καϊ τής άνωθεν απολαύει (5οπής• τής δέ

άνωθεν απολαύων (ίοπής, κα\ τής εκείθεν άξιούμενος

συμμαχίας, πάντων άν είη δυνατώτερος, κα\ άχείρω-

τος, κα\ άνάλωτος ούκ ανθρώπων μόνον έπιβουλαϊς,

άλλα κα\ ταϊς τών δαιμόνων μηχαναϊς. "Οπερ είδότες

μή φεύγωμεν τδ κακώς πάσχειν, άλλα τδ κακώς

ποιείν τοΰτο γάρ έστι τδ κακώς πάσχειν. Ό γάρ τδν

πλησίον κακώς διαθεΐναι έπιχειρών, εκείνον μέν ουδέ

δλως κατέβλαψεν εΐ γάρ κα\ προς ολίγον κατέβλαψεν,

έν τψ παρόντι αΐώνι τοΰτο πεποίηκεν έαυτώ δέ τάς

αθανάτους κολάσεις ταμιεύεται, κα\ τάς τιμωρίας τις

αφόρητους, άς ούκ άν έτέρως διαφυγείν δυνηθείημεν,

εί μή παρασκευάσαιμεν εαυτούς έτοίμους πρδς τδ

πάσχειν κακώς, κα\, κατά τήν διδαχήν τού Δεσπότου,

εύχώμεθα υπέρ τών ταύτα ήμίν διατιθεντων. Τοΰτο

γάρ ήμίν πολύν προξενήσει τδν μισΟδν, κα\ παρα

σκευάσει τής τών ουρανών βασιλείας άξιωθήναΐ' ή; γέ

νοιτο [591] πάντας ημάς έπιτυχεΐν, χάριτι κα\ φιλαν

θρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ού τώ

Πατρ\, άμα τώ άγίω Πνεύματι, δόξα, κράτος , τιμή,

νύν κα'ι άεΙ,κα\ εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΞΒ'.

Καϊ είδεν Ιούδας θυγατέρα άνθρώχου ΧαναναΙον,

$ δνομα Σαύα, χαϊ έΧαβεν αύτην, χαϊ εΙσήΛθβ

φτρύς αύτην, χαϊ συΧΧα€ονσα έτεχεν νΙν>; χαϊ

έχάΛεσε τύ δνομα αύτοΰ "Ηρ.

α'.Ίκανώςήμάς πρώην ή κατά τδν Ιωσήφ ιστορία

έδίδαξε τού φθόνου τήν λύμην, κα\ δπως τδ όλέθριον

τοΰτο πάθος τήν τίκτουσαν αύτδ ψυχήν πρότερον

διαφθείρει. Και εΓδετε δπως ύπδ τούτου τού πάθους

συσχεθέντες οί αδελφοί τού Ιωσήφ καϊ τής συγγενείας

έπελάθοντο, καϊ θηρίων αγρίων ωμότητα πρδς τδν

ουδέν ήδικηκότα έπεδείξαντο, τήν μέν εαυτών κακΐαν

ΐκδηλον πεποιηκότες, τδν δέ άδελφδν ουδέν τοσούτον

καταβλάψαντες, δσον εαυτούς αισχύνη περιέβαλλον.

Εί γάρ κα\ βάρβαροι; αύτδν πεπράκασι, κάκεΐνοι

πάλιν άπέδοντο τφ τοΰ Φαραώ άρχιμαγείρφ, άλλ'

δμως επειδή είχε τήν άνωθεν αύτψ (Ιοπήν έν άπασιν

επαρκούσαν, πάντα κούφα καϊ όάδια αύτψ έφαίνετο.

Κα\ έβουλόμην μέν κα\ σήμερον τής αυτής Ιστορίας

ΐ•\χ•Λι\, υλ\ έντεΰθ:ν ύμϊν ύφάναι τήν διδασκαλίαν
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αλλ* Εν μέτω Ετέρα τις διήγηαις παρέγκειται, ήν οϋκ

άξιον παραδραμεϊν, άλλα κα\ αυτήν, ώς οΓόν τε, δι-

«ρευνησαμένους, τότε πάλιν επί τήν κατά τδν Ιωσήφ

ύπόθεσιν έλθείν. Τί ούν εστίν ή Εν μέσω κειμένη

δ'.ήγησις ; Ή κατά τδν Ίούδαν. Ούτος γαρ θυγατέρα

Χιναναίου λαβών γυναίκα την ϊαύαν, κα). Εσχηκώς

Εξ αυτής τρεις παΤδας, Ελαβε, φησ'ι, τώ πρωτοτόκω

"Ηρ τήν Θάμαρ γυναίκα. Επειδή δε «ονηρδς Εφάνη

εναντίον Κυρίου, άπέκτεινεν αύτδν δ θεός. Κα\ επ

έτρεψε τψ Λύνάν λαβόντι τήν τού αδελφού γυναίκα

άναστήσαι σπέρμα τω άδελφώ. Τούτο γαρ 6 νόμος

Εκέλευεν, άτέκνου αποθανόντος αδελφού τδν άδελφδν

λαβόντα τήν γυναίκα, άνιστάν τώ άδελφώ σπέρμα.

Άλλα και τούτον πονηρδν φανέντα Εθανάτωσεν ό

Βίος. Τούτο τον "Ιούδαν εΐ; φόβον κατέστησε, των

δύο παίδων τήν άναίρεσιν οϋτω ταχείαν θεασάμενον

χα\ βουλόμενος τήν Θάμαρ παραμυθήσασθαι, ύπ-

ίσχετο κα\ τί» Ετερον υΐδν δώσειν αυτή, χα\ οϋκ Επλή-

ρου τά Ιπαγγελβέντα, δεδιώς μή κα\ αύτδς ομοίως

τοϊς αδελφοί; τήν τιμωρίαν δέξηται. Ταύταις ούν

ταίς ύποσχέσεσι τρεφόμενη ή Θάμαρ έν τω οίκω τοΰ

πατρδς αυτής, φησ\ν, Εκαθέζετο, άναμένουσα εις έρ

γον έλθείν τοΰ πενθερού τήν ύπόσχεσιν κα\ όρώσα

τδν Ίοϋ5αν ού θουλδμενον τά Επαγγελθέντ» πληρούν,

τέως πράως ϊφερεν, ούκ άνεχομένη τήν πρδς Ετερον

συνουσίαν, άλλα στέργουσα τήν χηρείαν, χα\ χαιρδν

Επιτήδειον άναμένουσα• Εσπευδε γάρ έκ τού πενθε

ρού τεκνοποιήσαι. Και » επειδή είδε τήν πενΟεράν

τιλευτήσασαν, κα\ τον Ίοϋδαν εις θάμνα «αραγινό-

μενον, ώστε χείραι τά ποίμνια, κλέψαι βουλομε'νη

|Γ>92) τήν συνουσίαν τού πενθερού, κ»\ έξ Εκείνου

επιθυμούσα τεκνοποιήσαι, ού ίι' άσέλγειαν, μή γέ

νοιτο, άλλα διά τδ μή δόξαι ανώνυμος τις είναι• άλ

λως δε κα\ οίκονομϊα ήν τδ γινόμενον, δβεν κα\ εις

Εργον Εξελθείν τά Ι&υλευθέντα αύτη1 Εγένετο. Περί-

εΛομένη γάρ, φησ'ι, τά Ιμάτια χηρενσεως αυτής,

■κιύ χεριβαΛΛομένη θέριστρσν, χαϊ χαΛΛωχισα-

μέτη, έχάθισε χρύς ταΐς χύΛαις. Είτα ώσπερ άπο-

λογουμένη ύπερ αύτη; ή θεία Γραφή φησιν, Εϊδε

γάρ δτι μέγας γέγονε Στ^Λώμ• αύτύς δέ ούχ

Ϊδ+Μίεν αυτήν αιτώ γνναϊχα • χα\ διά τούτο Επ\

ταΰτην ώρμησε τήν άπάτην. Ό μέντοι Ιούδας

νομίσας αυτήν πόρνην είναι ( κατεκαλύψατο γάρ

εκείνη τδ πρόσωπον, ώστε μή κατάδηλος γενέσθαι),

'έξέχΛινε χρύς αυτήν. Ή δέ εΐχε- Τί μοι δώσεις;

Ό δέ ύχέσχετο έριρον αίγων άχοστέ.ΙΙειν. Ή δέ

είχεν• 'Εάνδ^κ ά(>£α€ώτα, έω? τον άχοστεϊΜιί σε.

Α'αΙ έδωκε τύν δαχτύλιον, χάί τον ίρμίσχον, χαϊ

τήν ρ"ά6δον, χαϊ εϊσή.ΧΟε προς αυτήν, χαϊ έν γα-

ο~τρϊ έΛα€εν έξ αύτον.

Άλλα μηδείς ταύτα άχοΰων χαταγινωσχέ•

■ης Θάμαρ > ώς γάρ Εφθην ειπώ•/, χα! οικονομία

ύπηρετεϊτο, χα\ διά τούτο ούτε αύτη μέμψιν τινά

ΰπέμε-.νεν, ούτβ δ Ιούδας έγκλήμασιν ύπεύθυ•Λ>ς γ£-

γονε. Κα\ γάρ Εντεύθεν όδώ προβαίνων εύρήσεις έκ

των παίδων τών τούτω τεχθέντων τδν Αριστον χατ-

αγοντα τδ γέν*ς• άλλως δέ χα\ τά δύο παιδία χατ'

αύτδν τιχτόμενα τών δύο λαών ήν τύπος, χα\ προ-

οναφώνησις της πολιτείας της "Ιουδαϊκής χα\ της

πνευματικής. Άλλα τέως Ιδωμεν μετά τήν άναχώρη-

σιν τοΰ Ιούδα, δπως χρόνου μικρού παραδραμόντος,

χα\ τού πράγματος εις φανερδν έλθόντος, ό Ιούδας

έαυτώ διχάΓει, Εχείνην άπαλλάττων Εγκλημάτων.

Κπβιδή το->υν Επλήρωσεν όπερ έβούλετο ή Θάμαρ,

πάλιν άμείψασα τδ σχήμα, φησ'ςν. Εκείθεν μΕν άν-

ί/ώοτιεν, απήλθε δ^ εις τδν οίκο/ αυτής. Ό μέντο:

» Ιπ)ΓβΓΓϊιΐ3 οαιηϊηο ογι( ϊοηίρηίϊ», ηϊ« ΙοΙίιΙιΐΓ χιί.

Ιούδας τούτων ούδΕν Επισταμένος, τήν ύπόσχεο:»

Επλήρου, χα\ τδν ϊριφον άπέστειλεν, ίνα τδ</^ ά^α-

6ώνα τδν παρ" αυτού δοθέντα άναλάδί)• άλλ' ούδα-

μού τής γυναικδς ευρεθείσης, Επανήλθεν ό παις μη-

νύωντιρ Ιούδα, ώς ούδαμού Επιστηναι τή γυναικ\

δεδύνητ'αι. Ταύτα μαθών δ Ιούδας είπε, φησ\, Μή

ποτέ καταγνωσθώμεν ι>, ώς αγνώμονες νομισθέντες •

ούδε γάρ $δει τδ γεγενημένον. Άλλα τριών μηνών

διελΟόντων, χαϊ τού δγκου τής γαστρδς μηνύοντος τδν

τόκον, κα! ούδενδ; Ετέρου Επισταμένου τήν χλοπήν

τής συνουσίας, ΆζηγγέΛη, φησι, τφ Ίούδφ, ότι έτ

γαστρϊ έχει έχ πορνείας. ΚαΙ /ίαΟών εΓ.ιε^• 'Εξ-

αγάγετε αυτήν χαϊ χαταχανθήτω. Μεγάλη ή άγα-

νάκτησις, αφόρητος ή τιμωρία, επειδή κα\ τδ αμάρ

τημα μέγα είναι Εδόκει. Τί ούν ή Θάμαρ ; Έξαπο-

στείλασα άπερ άρίαβώνος ένεκεν είλήφει, φησίν

Ούτινος ταϋτά έστι, χαρ' έχε/νου τής γαστρύς

τύν δγχον έδεζάμην.

Ρ'. ίκόπει πώς σιγώσα άξιοπίσ-.ους μάρτυρας Επάγε

ται φωνήν άφιέντας, κα\ Ικανούς άθώον ταύτην άπο-

δεϊξαι τού Εγκλήματος. Επειδή γάρ τριών Εδει μαρ

τύρων περ\ τής τοιαύτης υποθέσεως Εγκαλούμενη,

διά τούτο και αύτη ώσανεΐ λαμπράν φωνήν άφιέντα

ούτω δια-έμπεται τά τρία είδη τού ά£όα6ώνος, τδν

[593] δακτύλιον, τδν όρμίσκον, τήν ^άβοον, κα\ οίχο(

καθήμενη κα'ι σιγώσα τήν νίκην ήρατο. Έχιγνονς

γάρ ό Ιούδας εΐ.τε- ΑεΒιχαίωται αύτη, ή έγϊύ, ού

είνεχεν ούχ εδωχα αυτήν ΣηΛώμ τφ νίφ μου. Τί

έστι, Δεδικαίωται αύτη, ή έγώ; Τοΰτ'Εστιν'Εκ:ίνη

μΕν ανεύθυνος, έγώ δΕ έαυτδν καταδικάζω, καΐ μη-

δενδς Ελέγχοντος Εμαυτδν έκκαλύπτω" μάλλον δΕ άρ-

κούντα Ελεγχον Εχω, τδν ά^αδώνα τδν παρ" Εμού

δοθέντα. Είτα άπολογίαν πάλιν ύπΕρ τής αυτής βά-

μαρ συντιθείς φησιν Ου εινεχενούκ έδωκα ιιύτήν

ΣηΛώμ τφ υίφ μου. Τάχα δΕ τούτο γέγονβ και δ.'

ήν μέλλω έριΐν αιτίαν. Επειδή γΛρ Ενόμιίεν δ Ιού

δας παρά τήν εκείνη; αίτιον τδν θάνατον έπενηνε-

χΟαι τψ "Ηρ και τφ Αύνάν, κα\ τούτο δεδοικώς, τϊν

Σηλώμ αύτη ού δέδωκε, κα! ταύτα υποσχόμενος, ίνα

γνώ δι' αυτών τών πραγμάτων ώς οϋκ Εκείνη αιτία

τού θανάτου Εχείνοις γεγίνηται, αλλά διά τήν οίκείαν

πονηρίαν τάς τιμωρίας έδέχοντο ( Άχέχτεινε γάρ

αύτον, φηΛν, <3 θεός- κα'. πάλιν, Έθανάτωσεν

αύτον, περ\ τού δευτέρου), διά τούτο αύτδς μίγνυ-

ται άγνοών τή οικεία νύμφη, κα! μανθάνει διά τών

Εργων δτι ούχ ή ταύτης αιτία, άλλ' ή Εκείνων κακία

υπευθύνους αυτούς τη τιμωρία γενέσθαι πεποίηκε,

κα! έξομολογησάμενος τδ οίκείον αμάρτημα κάκείνην

τής τιμωρίας άπαλλάξας, Οϋ χροσέβετο, φησ\ν, έτι

τον τ»•ώ>•αί αυτήν δεικνΰς δτι ούδ' άν τί) πρότερο•/

αυτή συνεγένετο, εί μή άγνοια τήν μίξιν είργά-τατο.

Είτα επειδή δι,ηγήσατο ήμϊν ή θεία Γραφή μετά

ακριβείας τήν γεγενημένην άπάτην ύπδ τής Θάμαρ,

λοιπών διδάσκει ημάς, και τίνα Εστ\ τά τ.ΐξί' αύτης

τικτόμενα παιδία- Έ)•έ>•ετο ^α/),φησ\ν, ήνίχα έτικτε,

χαϊ 'τήδε ήν δίδυ^ύ, έν τή γαστρϊ αυτής. Έγέ^

νετο δέ έν τφ τίχτειν αυτήν, ό είς χροεξήνεγχε

τήν χεϊρα' Λαβονσα δέ ή μαία έδιχσεν έχϊ τήν

χείρα αύτοΰ κύκκινον, Λέγουσα• Αύτύς έξεΛεύ-

σεται χρωτός. "Ορα μοι Ενταύθα μυστήριο/ κα\

προαναφώνησιν τών μελλόντων Εσεσθαι. Μετά γάρ

τδ δήσαι τήν μαίαν εις τήν χείρα τδ κόκκινον, ώστε

κατάδηλον αύτδν γενέσθαι, τότε Έχισυνήγαγε τψ•

χείρα, χαϊ έξήΛθεν ό άδε.1?ός αύτον. Παρεχώ

ρησε, φησι, τώ άδελφώ τήν πρόοβον, κα\ δ τελευ

ταίος νομιζόμενος πρώτος Εξήει, χα\ 6 πρώτος νομι-

ζόμενος μετ' Εκείνον προήει. Καϊ είχεν ή μαία- Τί

διεκόχη διά σέ ρραγμές ; Καϊ έχάΛεσε το δ^μα

αντοϋ Φαρές. Αιαχοπή γάρ Ερμηνεύεται τδ δνομ:,

κα'ι μερισμός, ώς άν εΐποι τις. Α'αΙ {ΐετά τοντςν

» 5!ο δϊνΙΙ. 01 501 ΟΜβ. ΙΙογοΙ. 01 »1ϋ χ»ταγελα«ΐώ;ιΐ*.
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νοίιΐκιπ» εΐί»ηι Ικχΐίε β:ιΐη<1βιιι ΙΓι*(υπ;ιηι ΙΓηοΙηΓΟ,

ϊιιιΐοψιβ νυυϊ* εοηίοχοΓΟ αΌείπηχ βεπηοηεπι :

νοπιηι πι ηιοϋίο ;ιΙια φιιι-ιίαιη ιιβΓΠΐίο ΐηΐεφεεί,

«]μ*μ ιιοη χ«|υιιπι 051 ιι•>β ρι•α-•ι<;Γίΐ"ο ; 50(1 ορ«5 ο»1

ια φιαιιΐιιηι ρο&>ίΙ>ίΙο 6*1 ρβΓδοπιΙυηιιΐΓ, 61 βϊο ϊΐε-

< ιιιΐ) .ιιΐ ;ΐΓ^ιιιιΐ(Ίΐίιιιιι ϋθ80,ρΙιί π•(Ιΐ'3ΐιιιΐ5. ()ιι:ΐΊΐ:ιιη

ιχ'Αατ ίΙΙ» ψιχ ϊηΙβΓ&βΓίιυΓ ιΐ3ΐπιΐίο? 111α ϋο ΙμιΙδ. Ηίε

υιιίηι 3εεερΐ3 ίη ιιχοιϊιιι ΠΙία ΟΙιίιιαιιχί, 8αν» ηοιηίιιο,

5ΐΐϋοορΐί8(|υβ οχ ίΙΙ;ι Ιπ1)ϋ5 ΙίΙϋ>, (Ιιιχίι, ΐηςιιϊΐ, ρΓΪ-

ιιιο^οιιίΐο βυο Εγ υχοΓβιη 'ΠΐίΐιηηΓ. (}ιπ.ι :ιιιΐοηι ϊ Ι Ιο

ηι;ιΙιι$ ίτ;ιΙ οοιαηι ϋυιηιιιο, οοεκίίΐ «ιιιιι Ι)(Ηΐ5. Εί ρΓΧ-

ιτρίι Αιιιιηιι, υΐ (Ιικία υχοΓβ ΓγβΙπϊ 8υί, 0Χ( ίΐ;ιι<-ι

δειιιειι Γπιΐπ βιιο. ΙιΙ οιιίηι Ιεχ ^88ίΙ, ςυχ (ΙίείΙ, Μογ-

ιιιι) Ιϊμιγο βϊιιε ΙίϋΟΓΪϋ, ΓιαίοΓ (ΙικΊα υχοΓΟ βχοίΐβΐ 68-

ιιιειι ΓηΙτί ( θεια. 25. δ ). Υπ ιιιιι εΐ Ιιυηε , ουίι

ιιιαίικ ιτ:ιΐ, οεείϋίΐ 1><>ιιιίιιιΐ8. Ιΐοε ίικίοπι Ιογγογο |κτ-

πιΐίι, νίϋΐ'ΐιίειιι ϋυοί Ιίϋοί 1;«ιιι είΐο ίηΙεΓϋ558 : ΟΙ νο-

Ιειιβ ΊΊκιηκίΓ οοιΐ8οΐ3Γί, ριοηιίϋίΐ *β βΐϊυτη ίίΐίυπι εί

«Ιιΐιιπιπι : 50(1 ιιοη ίηιρίοΐκιΐ ριοιιιίδβη, νοπίιυ ιιε οι

•1>&β ΐ'ϋΐιιιΐι'ΐπ ρα•<ι:ιιΐι ίειτεί, (|ΐιαηι ίίαΙτεβ. ΤιιΙίΙιιι»

ρΓΟίιιίδΐίοιιίοιιβ ριβεβϋαίιΐΓ Τίκιηΐίΐΐ', ίιια,οβ ύοιηο ρα-

ΐπδ βυί 8θοΌυ3ΐ, 0Χ5ρεεΐ3ΐΐ8 ψκιικίο βοεεη ρΓΟίηϊδβίο

ΜΐιμΙοΓΟίΙΙΓ ; βΐ νί(1θΙΐ3 ,ΙιΐιΙιιιιι ιιιιιι νοΙΙε ίπίρΙΟΓΟ ρΓΟ-

ιιιίϋϋΐ, ϊιιίοπιιι ιιι;ιιΐ8ΐιοιο Ιιιϋι, ιιοη βυβϋηειιβ ίΐίοηιιιι

εοη]ιΐ£Ϊ3, βεϋ αηιρίεχι νίϋιιίοΐβιιι, ει Ιβηιρυβ εοη-

?ι ιιιιιη εχ8|ΐβεΐαιΐ8:ίβΜίιΐ3ΐ>ϋΐειιίιιι υΐ ΙίΙίο» ]•τοεΐ'ε3ΐε(

οχ ιυοεΓυ. Ει ηιιί» νϊ«Ιϊι μν•ι ιιιιι ιικιγΙιιϊπι, εί 1ιιϋ:ιιιι

νιΊΐίι•ε ίη Τΐαηιηα ηϋ ιοηϋεηιίαβ ονββ, Γιιιυιί νοίιιίΐ

Μ>εοπ εοιιευηίΐιιηι, εί εχ ιΙΙο ΙίΙϊηβ ρΓοεΓβαΓΟ, ηοη Ιί-

Ιιίϋϋιειιι ειρΙεΓΟ εοιιευρί8εειι$, 3>)8ΪΙ Ιιοε, βε«Ι ιιε νί-

ϋΐτοΐιΐΓ ε88ε βίιιο ιιοιιιίιιε : αΐίοιριίιι οι ϋίβρβηίαιίο

0Γ31 ίι! ι|υοϋ (Ιεηαΐ, ιιιιϋϋ εί ορ<τε οοιιιρίοϋ 8υη1 03

ι|ιιχ ίΙΙ.ι ϋοϋοεηινϊΐ. Ιί. ϋεροιϊΐΗ ειύηι, ίηα,υίΐ, νηΐί-

οιιι νϊάιιΐίυΐ'ι» .««α•, < ι ϊηάιιία ιΐιυιίχΐιο, εί οτηαΐα *ίϋΐ

ίΐμΐίίΐ ροτίαι (Οαρ. 38). ΟιίιιιΙο ςιιαβί εχειι$3ηβ εηιη

Ηεπρίιιια, ιΐινίι : Υίάίίεηίι» (μοά οηναταί ϋίίοιη; ίρ$β

αιιΚιη ιιοη ώιηΐ ϊμκαιη £Ϊ ιιχυιαιη, εί ρΓΟρΙεΓεα 3(1

(Ιοεορίίοιιειιι ίΙΙαιη ρΓυρεΓ3νϊι. ϋ ικΙ ΐΐ» ειιίιιι ειπιι ρυΐ3-

ΓβΙ βαπι 0580 800Γ(υιιι (νοίϋνπ ;ι[ οιιίιη ιΙΙιι Γαεϊειη, ηβ

0(;ηο8εεΓεΙυΓ), 10. ϋίηΎΐίι αά βαηι. 111α αηίαη ά'ιχιΐ :

ΙίιιίιΙ ιιιίΐά (Ιιώίί',' ΙΙΙβ (ΐιιΐι'ΐιι ροΙΙιάΐνα α! ΙΐιηΙιιιη ίχ

!1>€ιβ1)ΐα κ ηιϊίίαηιηι. 17. Αι Ιΐιη: άϊχϊΐ : $ϊ άεάίτ'α

αττίιαοοηΐιη, άοηιο ιιιίιΐιιι. 18. Εί άΐάιί υηηιιΐιυη α

υηηιίίαιη, ιί Ιπιαιίιαη, α ίηίπ,ν.ι αά ΐαηι, ιί ι/ιαη,Ι ι

(αΟα αί (χ (ο.

(ίΙιη\ίιιχ ΐχ κηιϊηί .ΙιαΙα. — ΝυΙΙυβ Ιιχε »ικΙίειΐ8

εοικίειιιηεΐ ΊΊμιιι.ίγ : ιυιη, υΐ (Ιίχί, «Ιίερβη&αΐίυιιϊ ιιιι-

ιιΪ8ΐΓ3νϊ1 : ρΐ'ορΐεΐΊ'3 ιιεΐ|υο υΐΐαηι ίιιιΐε ΓοριοΙιειίΜπ-

ιιοιιι ιιιει-εΐιΐΓ, ιιειριε ΙικΓι» εΓίιιιίηίΙιΐΐί ΓυίΙ ο1>ηοχίυ8.

Κίειιίιη Ιι:ιε νια ρΐΌοεϋειιβ, ϊιινεηϊε^ βχ ριιεηβ ίικΙε

ιΐ3ΐί$ ΟΙιιΊμΙιιιιι 8εειιιιϋιιιιι εαηιβιη (ΙιιεεΓε ροιιιΐΝ. 1'γ.γ-

ΙεΓεβ ιΐιιιι ί8ΐί ΙίΙιί ρεΓ «-ιιιιι η3ΐί, ιΐυοηιηι ροριιΐοηιηι

Ιιιιιη Γιιπ ιιιιι, ει ρΓχϋίεΐϊο (|ιι.γιΙ:ιιιι νίΐχ Ιιιιιι ^αιίαί-

ε.ι•, ιιιιιι βρίΓίΐυαιΙβ. δεϋ ιιυηε νίιίε.ιιιιιΐϋ ρο$ΐ τεοεβ-

811111 1ΐΙΐ1.Κ, ι;1ιιιιιιι)ι|ιι ρ3ΓΥ0 ΙΛ;1Γ||Ι ΙεηίριΙΓε, βΐ 0|ιΙ'ΓΟ

ίιι :ι|ητΙιιιιι ρηχΐιιείο, ϋιΐιΙ.ΐϋ ββηιβίϊρ&αιιι ευιιϋειιιιιαΐ,

ϊΙ|:ιιη α <■ 1 1 ίιι ϊ ίι 1 1>υ -, ΙίυεΓαιις. Ναιιι ροβίςιιβπι ίηιρίενίΐ

Ι Ιαιιι;•Γ <|ΐιι«1 νοίιιίΐ, ίίοπιιη ηιιιίαΐυ Ιι;ιϋίΐιι ίιιιΐε ΐ|ΐιί-

Ίειιι Γοοείϊΐι, ε( νειιίΐ ίιι ϋυιιιαιη κυαιη. ^ιι^^5 αυίειυ

ιιίΙΓιΙ εοπιιιι >γιοιιχ, ρΓ0ΐηίϋ8ίνηεηι ίιηρίενϊΐ βΐ Ιιιιιίιιιιι

ιιιϊ$Ίΐ, ιιΐ 3ΐτΙι»Ικ>ηειιι 8υιιηι ίΙΙί ιΐϋΐιιιιι τεείρεπ-ΐ : 5••<Ι

ιιυδΐ|ΐιηιη ϊανοηία ιιιιιΜει-ε, ι•ειΙϋΙ ριΐίτ, »ϊςπϊ1Ιο•η&

ίικΙ,ι: 8ε ιιιΐδφίβιιι ϊηνεηΪΓΟ ηιυΙίεΓειη ροΙΐΗ$δε. \}ιιί-

Ιιιΐ8 οοιιιροηί$, ϋικΐ.18 ιΐίχίι, ϊιΐ(]ΐιϊι, Νο Γυηε (Ιίπιικ•.-

ιιιιιγ, ίιι 1ι.ι1>ϊ1ί ϊιι^πιΐί. Νεηυβ ειιίιιι &εΐβΙΐ3ΐ Γιείιιιιι.

ΥεΓυιιι ρπείβτϊΐϊβ ιηειΐΜΐ)ΐΐ8 1η1ιυ8, ει βλίτίκα νειιίτίβ

ραπιιηι ρι-χοϋοεηΐβ, βΐ ηυΙΙο :ι1ιο Ι'υπίνιιιιι κείειιΐε

■ ■ιιιιΐΊΐΙιίΙιιιιι : α. ΑιιιΐΗΐιίίαίαιη, ίηφιίΐ, αί Ιιιάιν, </'""'

κ/ιτκη» αβητΐί «χ αάηίΐβτίο. Ει νί άϊϋάί, Εάιιαα

ι'αιη, ϊηηηίί, εί €οηώιΐΓαίυτ. Μ»ςη:ι ίηϋίβηηΐίο, ςΓηνίϋ

ριεηβ, φιΪ3 οι ροοι.ιΐιιπι ^ηιικΙε ε$8ε νϊϋοϋαιαΓ. (^ιικΙ

ί^ϊΙΙΙΓ ΤΙιαιιιιΐΓ ? Ι'ιοιΙιιοΐίβ ϋ« ψιχ ίιι 3ΓγΙ|3|)ΟΙΙ«ΙΙΙ

Ιαάα» ΐ'εΙίΐ|ΐιεΓ3(, ίηςυϊΐ : 23. 5ί βιάι αϊ ιιι)ιη Ιιαχ

κιιιιί, αο ίΙΙο νβηίτ'η ιαηίιιαιιι καρι.

1. Λΐιεικίε ηυοηκκίο 8ί1εα8 ΠιΙο ϋί^ηπβ 1ε8ΐε$ 3(Τεπ

<|υί Ιθ(|ΐΐϊΐιΙυΓ, ε(8κΐί8β3Πΐ οτίιιιίηϊί Ίηηοχϊαιη ιίοιηοιι-

ϊΐιοιιΐ. <Ίιιί;ι ειιίιιι Ιτίϋιΐδ (ε$(ί1)ΐΐ8 οβι:Ι>η(, ηιι.ι: ίη 1:ιΙί

ιιΐϋία 3ΓςιιβΙ>3ΐυΓ : ίϋείκο ει Ιιχε ςιΐ38Ϊ εΐατο Ιο^ιί-

ιηοιιίο άαίο, ΐΓΟδ'αιτΙι.ώοηυιιι ερεείει ηιίαίΐ, βηηυΐυπι,

βπηίΙΙαηι, ε( ΙιαοιΙιιηι : εί ιΐοηιί 8ε(1εη8 Ι3εειιβ(]ΐιβ ίιι

εαιιββ νίοίΐ. 26. ίαάα% ειιίιιι οιηι ααηονϊικί, άίιίί :

ίηιϊφοαία αί ιιιηοίι ιμιαιιι (αο, ρτορίΐτΐα ηηυιΐ ιιοη άίάί

(αηι βίο ΐΗι'ο ϋιίοιιι. (}ιιίι1 081, ^ιιιι^[ι^αία αί ίρ$α ιιια-

</ίι, αααηχ »αο? 1113 ΐ|ΐιί(1ειιι, ίιιυ,υίΐ, ίιιιιοχί» οβ(, ν%<\

αιιΐοηι ηκίίρβυιιι εοιιϋεηιιιο , ει ηυΙΙο ιιι^ιιειιΐυ ιηε-

ίρ.Μΐιιι ρΐ'οιίο ; ϊιιιο :ιΙ>ιιιιι1ε πιο Γβϋιιΐ'βΐιιιιιΙ, <|ΐι:ο (Ι:ιΙ;ι

ίΐιιιΐ ίΙΙί ίη 3ΓΐΊι;ιΙιοιιειη. Κι ιΐοίηιΐε ίκτιιιιι ΤΙΐϋΐιιαπ'ΐιι

εχευ83ηδ, (Ιίείΐ : βιιία ηοη άίάί αιιιι ϋϊΐυιιι βΐίο ηιεο.

Εοι•ΐε βυΐεηι Ιιπε Γΐοιαιιι ε&( « > 1* Ιιβιιε ιρι:ιιιι (ΙίεΙιιπιβ

8ΐιιη 031183111. Ν;ι.ιι ι|ΐιί;» ϋιιιΐιιχ ριιΙ:ιΙιιιΙ ίΙΙίιΐϊ οιιιιμι

ιιιιΐΓΐιιο8 Εΐ' ει Λαιιαιι, ίϋςιιε πιείυύΐιβ οαπι ιιοη ϋειϋΐ

δοΐυιη, ςιιβιιινίβ οι ρΓθηιί8ί88εΙ, υΐ ιικιηίΓεδΙβ 3ϋ βνί-

ιΙιμιΙογ ΚΪΓ61 ίρ»;ιιιι ηοη ίίΐίβ εβυκ'.ιιιι Γιιίββο ιιιοΠίί,

80(1 εθ8 ρΐ'ορίεΓ 8Η3ΙΙ1 ηιαίίιί»)!) ροειι»8 ιΐοο'ίϋβε (Οκί-

ά'α ιΉ/ιι, ίιιιριίΐ, ΟιΊΐα : εί ίΐι-πιιιι , Οοάάίί (ΐιι/ι ((■'(.•«.

58. 7.10), ίηιμιίΐ εΓκιιιι Αύ «εειιικίο), ρΓορΙβΓεα

ί§Ι)3Γυ8 ϊρ$6 ΟΙΙΙΙΙ ΙΙ11ΠΙ 8113 ΓΟΙΙΙ 1131)01, 01 Ι'ΙίΙΓΟ (ΙϊϋίείΙ

ίρ83ΐιι ηοη ίιι 031183 Γυί8Βε, 80(1 ίΙΙοηιιιι ιικιΐιΐί.ιιιι β08

Γβοβ ριΐ'ΐικ: Γοεϊ88β : ει ευιιΓεββυβ ρεεεβιυηι 8ΐιιιιιι,

ι-ιί.ηιι ίΙΙαιιι 3 8υρρΙίείο Ιί1>ει°3νίι. Λ'οκ αά)(όι, ίιιςιιίΐ,

η/ €οαΗθίαΐίΊ αιιη, ιμιοιΐ άεείιπιΐ, ιιοΐ)υο ριίιιιιιιιι ειιιιι

03 γοιιι ΙιαΙιίΐιίΓυπι ΓιΓιβ8ε, 8Ϊ 3{;ιιονί58εΐ ο;ιιιι. ΟοίικΙβ

ρΐ)5ΐ(|ΐΐ3ΐιι (1ίΙί{,'οιιΐοΓ ιιιιι ινινίι ιιοόίβ άίνίηη δειίρΙυΓα

(ΙίΌοριίυηειη ΐ|ΐι:ιιιι ΓεεοπιΙ Τ1ΐ3ΐιΐ3Γ , εοηβεφίειιΙΟΓ

ϋοεοί ικΐ8 ψιί ΙιΙιι εί &ίηΙ ιαιί. 27. /•'«. ιιιιιι αί ααίβιιι,

ίιιιριίΐ, ι-κιιι ρατοτεί, ΐταηΐ ι/αιίιΙΗ ίιι ιαιΐι<: ϊ)•λ» : 28. /.'/

αιιιι ρατΐτεί, ηηιια ρτοίΐΐιΛίΙ ιηιιηιιιιι : αρρτεΐΐΐΐααιιι ιιιι-

ίεηι οοιίείηχ εοεαιιο Ιίαιιν'ιΐ, άΊεειι» : ΙΓιε εαηάίι-ΐατ

ρηιηια. ΥίιΙο Ιιίε, οΙμοογο, 8;κ;ι;ιιιιοιιΙιιιιι οΐ ρι.ι-.Ιι-

(Ίίοηοιιι Γιιΐιιηιηιιιι. Ν:ιπι ρο8ΐ(|ΐΐ3ΐιι Ιίβανίι οΙι^ΙοΙιίι

ιιι;ιιιιιιιι (-.()< είιιο, ίΐα ιιΐ εοςιιο^εί ρο&βεΐ εχίΐιιηιβ,

ΐιιικ- 29. Ι'μΙιηχιΙ ιιιαιιιιιη, ει εχίίί [ταίετ ε]ν*. 0ε88ίί,

ίπιριιΐ, Γι ,ιΐι ί, υΐ ριίοι• ε^ΓεϋοΐΌΐιΐΓ, 01 (]ΐιί ρο&ΐ6ΓίθΓ

ρυΙιιΙκιΙιΐΓ, ρΐ'ίΟΓ οχίίΙ, 01 ιριί ριίυΐ' οχι-,ΐΐιΐιαίι.ιΐιιι,

ρο8ΐΟΓίυΓ 0βΓβ84ϋ5 εϊΐ. Ει άίχΊί οοίΐείτ'ιχ : (ίκ://•« άι-

ΐ'ίκι ε$ι ρτορίετ ιε κρε» ? Ει νοεαΒΪί ηοιηεη .^κ» Ι'ηατει .

Ι)ί55οεΐίοιιοιη ειιίιιι εί <]ΐΐ35Ϊ ρ.ΐΓΐίιίοιιοιιι Ιιοε ιιοπιεη

8ΐ^,ιιιΐιι .α. 30. Ει ρο,ι Ηιιιιε εατανα αϊ /ιαίιτ ί/ιιι,



5Ϊ5 8. ίΟΛΝΝΙδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚΟΙΙΕΡ. ϋΟΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. ΰόίί

ψί'ι ήαηηηχ χη ηιαηη άεχίετα αεεερεταΙ> εί νοαιιχΐ ηο-

νιεη ε]ηί Ζατα, φιοιΐ ϊιιιΟΓρΓΟίηΙϋΓ Οποηδ (α).

ΐατα (Ήβίτα ΕεεΙαχα. ίβχ ρεεεαία άεχηοηηΐταΐ. — ΕΙ

<|ΐι«ίΙ ιιοιι ΐβιηβΓβ εϊ »1>$ιμιε εηιΐ83 Ιι«•ε Γοεία βίηΐ, βεά

Ιι^'.ιγ.ι Γιιΐιιιοπιπι Γυεηηΐ, Γββ ϊ, 832 ιΐεοΐαηηΐ. Νεο,υε

ί'ΙΙΪΙΙΙ εεευηιΐυηι ΙΙ31ΙΙΓ» ΟΛίίπβΠΊ Ιιοε Γ;κ:1ιιιη 681.

ΟιιοιιιοιΙο εηίηι επιΐ ρο$δίυίΙε, πι ρο8ΐφι;ιιη ιικιιιιυ Ιί-

Κ»13 ίιιϊι εοεείιιο, ϊρ$» ίΐεπιιη εοηίΓαΙιβΓβΙιιΐ', οι ιΐατοί

ρυβιβηοη Ιπιηδίΐιιηι, η'ιβϊ (Ιίνίηα φιχύαιη νίιΐιιί Ιι;ι:ε

μπιιβ ϋί>ρβη83$$βΙ, ει δίειιΐ ίη ιιηιΐιη ηιΐ3ΐ1;ιηι ργχΠ-

ΚΐίΓηββεΙ, (|ΐιιιι! δΐϊΐίπι ;ιΙι ίιιίΐίο Ζλπι, ςιιοιΐ ε•31 Οιίοηδ

(Ιιίε βιιίιιι Πβππι 0Γ31 ΕοεΙβίία'), ρΐΌ3ρεεΐ»Γβ εοβρίι :

ΐ|υο ραιιϋβροΓ ριοι,'ειίοηΐε, βε ιτιοχ ΓείΓοεειΙεηΐε, 1ε-

μιιΐίδ οΐΐδει-ναΐίο ρβΓ ΡΙΐ3Γεδ δίςηίΠεαΙ» 8ΐι1>ϊιιΐΓανίΙ,

«|ΐι:ι: ριΐ4[ΐ|ΐι:ιηι ιΐιιι Γεςικιιιι Ιεηυϊδδεί, εο (]ΐιί ρπυδ

<•ε.«ει:ιΐ, ΙατΆ νίιίεϋεει, ηιηυβ ρι-οεεοΌηΙε, εεδίϊΐ

ΕεεΙεδίχ οηιιιϊ* Ιαώιίεα εοιίΜίειιιιΙυ ? δεϋ ΓοΓίε ιιιιιιε

Γιιει•ίι ιιεεβδ33πυπι ΐιίειιι ϋΓβνϊυβ ει ε1;ιιϊιΐ8 (Ιίεειο.

Ριιεπιπί, δίευΐ Ζ.ιπι ψιϊ ιηαηυιιι ρι-οΐυΐίΐ, Νοε ει

ΛΙιι:ι1ι:ιιιι, ίιηο αιιΐε Νοε ΑύεΙ εΐ ΕηοεΙι, ςυίυιιδ ιη.'ι-

μηηιη δΐυιΐίιιιη ΓιιίΙ υΐ ρΐίεοιεηΐ ϋεο. ΟείικΙε ροδί-

ιμιιιιη πι ιιιιιΐιο» ρπ)ρ:ι«;ιΙί, ηιυΐΐα μεεεαίοπιιη οηει•α

εοΐΐεκεηιηΐ, οριιβ αυΐεηι επα ιιΐ νβΐ ρ»γυ:μιι αΐίςυηιη

<■ Ίΐ5υΙ;ιΐίοηβ[ΐι Ιι.ιΙιειεηΙ : ά3ΐ3 ε$1 Ιεχ ιιΐ ιιιιιΐιια ;ι1ί-

•πι:ι, ιιοπ ροεεβί.ι ΙοΙΙεηΒ, βειΐ ε;ι άειηοιΐ8ΐΓ3ΐιδ, ει

ιιΐ3ΐιΊΓβ8ΐ.ι βΐ8 Γαοϊβιιβ, υΐ Ιαιιιςιιβιιι ίιιιρει-Γοείί ΠΙϋ ΐ[ΐιί

Ιβείε ρ.ΐίευηΐιιι-, κϋυίεβεεί'ε ρο88βιι(. ΥεΓυιη ΐ|ΐιί;ι ηβ-

ψιβ Ιιυε Ιιΐί μΓοίυίΐ, 86(1, Υ?Ι Ιο^ο ρεεεαίυπιιιι ηκι^ιιί-

Ιικίίιιβιιι ιηοιίδίΓαηΐβ, ίρϋϊ ίίειυιη ϋϊιίειη ίιιφιίιιϋϊ

μιμΙ, 3(1νεηίειΐ8 εοιιιιηιιιιίδ ϋυηιϊηιΐδ ηθ3ΐ6Γ, ρρΪΓΪΙο:ι—

Ι«ιιι Ιιιιιιι: εΐ νίπυΐϊΐια» είβηιη γίΐβιιι Ιιιιιηαηο ςεηειί

1;ΐΓ^ίΐι>8 ε8Ι, ειι]υ8 Ιίςυηιιιι Ζ;ιι•;ι ίιημίεΐκιΐ. Ει ϊιΙεΪΓεο

εν3ΐι^β1ί8ΐ3 ειίιηιι ιιιειηίιιϊΐ Τηαιηαι•, ει ευιηηι ςιιί εχ

ίΙΙ» ικιΐί δΐιηΐ, εΐ ϋίείΐ : ίιιάα» ααίοη ραιαίί ΡΙιαϊβι α

Ααταηι άΐ ΤΙιαηιατ(Μ(ΐΗΐι. 1. 5).

5. Με ί£ίΐϋΓ ιεπιει-ε ρι•;εΐβιε;ιιιιιΐ5 βα ΐ]υοε ίιι «ΙΊνΐηϊδ

δοτίρίαΗβ 8ϋ»ι ρπχΐϊυ, ηεςυε ε3 ςυ* (ΙίευηΐυΓ α δΐι-

ρεί Ιίεϊε ί>;ι!ιιΙειιιιι> ; ϋοιΐ ίη§Γ688ΐ :κΙ ίρβυιη ριοΓιιικΙιιηι,

111Π1 (1ίνϊιί;ΐδ ςυη ίϋϊ Ιαίεια ιΙϊιΙιεεΓίιηιΐί, ^ΙοΓΪΙίεευιυβ

1)οπιίηιιιιι ηθ8ΐΓυηι, ςυί ειιιιι Ι&ιιία ^ρΐεηΐϊα ιΐίβρειίίΐιΐ

υιηιιία. Ν;ιιιι $ί ηοΙυεηιηυΒ ιηεηΐεηιεί ε;ιυ;>:ιιη οιιιηίιιιιι

•ΐιι.ε Γαεία $υιιΙ εχι|ΐιϊιειε, ηοιι ϋηΐιιιιι Ιιαηε ειιικίε-

ιπιι:ι1ιίιηιΐ8, ςιιοϋ ειιιιι βοεεΓΟ 8υο εοηευϋιιεηΐ, βεϋ εΐ

ΛΙιι;ι1ι;ιιιι ΐ'ερί'εΐιειιιίειιιιΐϋ, ιιΐ ριιειΊε1ι1:ιηι ιιηίιιιο Γη-

εΐιιιιι, 61 ΙΊιίηεειιι ιιΐ ςειηίιιϊ κϊηπιΐ Ιιυιιιίείϋϋ κίμιι.

δίιι ιιιιίειιι υηία8ειι]υ3(]ΐιε ε;ιυ«;ιηι (ΙίΙϊ^ειιίεΐ' ιΐίιΐίεειϊ-

ΙΙ1ΙΙ8, ει ίΙΙοΒ α ειίιηιηε 1ιΙ)0Γ3ΐ)ίιιιΐϋ, ει ιιθ8 ιιιιιΙΐ:ιιιι

ίιιϋε ιιΐίΐίΐηιειιι ρεΓείρίεηιιΐδ. ϋχίεΓυιη ιιυβ ςιιχ ;κ1

ΙιΐΊίοπίΐΐΗ Ιιιιιιε 3ΙΙϊιιειιΙ, ρι•ο νϊΐ'ίΐί ηοίΐι.ι ρει•Ιι;ιεΙ;ινί-

1)108 κιιΐΐαΐί νεδίΐ'ιυ.

ΙΙί$Ιοήαη\ ^ο^^ρΗ^ ηαττατι )>η(μΐ ; ϊρ$ηηι (/ιαύα οοη•

ιίηιιο αιί)Ηΐιιηι οιίβηάίΐ. — Οιιοιΐ 8ί ηοιι Γ;\Γι^:ιιιιίιιί, 61

νοίυεηιϊβ, εΐίϊΐη δβηιιειιΐί» ΒΐΙίηςεηιαβ, ει ϊΐεπιιη ;ιιΙ

ΐι3π Ηΐίοιιειη «ϋιιιίπιΐιίΐίϋ ϋοϋορίιΐ νειιίεπιιΐδ, ιιΐ (1ίϊε:ι-

118 εχ ίί8 (]ΐι.ε Ιιυϋίο (1κΐ;ι βιιηΙ, ιρι;ε ςεηεΓΟβιιβ ϊ Ι Ιο

ιιΐΐιίεΐα, ροβΐ δοιηηί.ι ιΙΙ.ι η-ςηπιπ ει ρήηείρβίιιπι Γι•α-

ιιιιηι 8ΐΙιί ρι-οιιιίΐίειιΐκι, δΐΐδΐίιιιιεί'ίΐ, ει (ριοιιιοϋο ββΓ-

(β) Υβχ ΗεΙίΓίίεα ε&Ι ΠΤ», 5β«1 Γε(|«ιβη1ίϋ8 ΓΓ)ΤΕ.

1:ιιιιίιιΊ1)ΐΐί εεΠ;ιηιίη;ι , Ιεηίιΐίοηίΐιιιβ (ειιΙ:ιΙίοιιι:> 8ΐ:ε-

0688βιΐηΐ; ίΐ.ι υι ίπειε^ι-εδεειεια ιΐϋΐιίπίβί.ι , ηεε >υΙ)-

ιιιει ^εΓεΙιΐΓ ι,ΊΐΙιεπκιΙιΐΓ : 61 ειιιιι ννΙίιΙίυΓ ίιΐϊΐιι-μεΓϋΙ

Ιεηιρείΐηκ, ηιΐ38Ϊ ;ιϋ ^ιιΙ)(>ηι:ιειιΙ:ι κειίεηϋ, ιΐίΐνίιιι ι ε^ι• -

Γ61. Ε π: :ιιιΐειιι Ιιιει•ίι νειΙ.:ι ϊρ83 ιιικίίτε , ιιΐ (ΙΠίςεηΙϋΓ

οηιιιίι ιΙίϊεεΓε ρο83Ϊιηιΐ8. 1 . ΙοκρΙι ανίειη άκάιιαια (\1

ίη ^Ερχ/ρΙαιη, βΐ αηίί «μι» αιτίι'ιηιιιφηΐί ΡΙιαταοη'η <1β

ηιαηη Ιίηκιβ'ίίπηιιη (ϋαραί 59). Οείικίε ρο$Ιςιΐ3ΐιι ίΙΙϊ

ηΐ0Γί1)Η8 Ι)3γ1)»γϊ, <|ΐιί 3 Γΐ'3ΐΓίυιΐ3 ευηι ειιιεπιιιΐ, Λ1ρ\-

ρΐίο »Γ£ΐιϊηι:ι^ίι-ο ΡΙιηπιοηϊδ, νβηύίο'βπιηΐ, νβΓΪοβ (1ο-

ιιιίηοΒ 80Πϊΐυ8 εεΐ ϊΙΙε, ηιιί ΊπΙβΓ υΐιιιΐί ρηΐη5 εϋυε»ΐυ8

ίιιεπιΐ : υί ηβ ;κ1ιιπΓειιιιΐΓ φιοιιιοιίο Ιιιίειίΐ (»ι ιινεπι ίΐΐιιιη

86ΓνϊΐυΙεηι 3ΐ1υ1ε8εεη$ , 61 ιιιηηϊηο ιΐιιπε ΙιιψϋίικκΙί νίΐ:ι:

ίιιηχροπιυ, (Ιοιηίιριε ηΐ3§η3 ρ;ι(Γί>> ΙιειιονοΙεπΙίΛ ειιιιΐη-

Ιιΐδ: Βΐιΐιιΐίιΐιΐίίΐίί|ιΙιιγπ (1ίεειι»•2. Ει ααί ϋοιιινιιΐ! αιιη

ΙοηρΗ,ιΜταΙ νη α$$βηααιι (α). ^ιιίιΙ εβί, Εναί Ποιηίιηιχ

αιηιίοχϊρΐι .'ιΙιιιιιίΐηΙιοΐιΐΓ ειιιιι, ίηιριΐΐ, (Ιίνϊιιβ ^Γ3(ί», ε'.

ΓειΜεΙκιΐ ει Γ;κ:ίΙϊ:ι οιηη'κι (|ΐι;ε ^Γ;ινί;ι ειιιιιΐ. ΙΙ;ι•ε ϋίδρεη•

8βΙ)3ΐ οιιιιιεί ε]ιι* Γ05, Ιι.εε ιιι;ιιΐΛΐιεΙίοι•ε-ι ει ΓεαΜίϋίΙ ιιε-

ςεΐίαιΟΓεβ, ει νεικΙεΓεηΓεΙιίΗο^ίΓοεοο^ίι, πι ρ3ΐιΙ:ιπιη

Ιιιιε νϊϊ ρηιεειίεηβ, ει ρεΓ ΐβηΙ»ιίοηε8 ίΙΙαβ ν3ϋεη8, λΑ

Π'β'ιυηι ίοϋιιιιι ιι^εεικίει-ε νιιίειεί. Υει υιιι Ιυ, ιΐιίεείε,

ηιιιΐίειιβ οιιιη 8υ8ΐϊιιυΪ5Ββ ββΓνΐΐυΐβιη ηριιϋ ηε^οιίιιΐο-

ιε8, ϋείηϋβ 8εΓνίνΪ58β ηριιιΐ ΜΓοΙΓιιηαρίπιιη, εοίξίι»

ιριοηιοιίο ηοιι Ιυτ1ΐ3ΐυ8 Βίΐ, ιιειμιε εοςϊιβνβηΐ, ηεςυβ

Ιι;ι^ίΐ:ινεπΐ δεειιιη ιΐίεεηιί : ()ιι;ε δοιηιιίοπιιη ίΙΙιιηιιιι

ϋεεβριίο, ςιιχ Ι3ΐι!»ηι ^1οη3ΐη ρυΐΐίεείιαίιιΐ' .' Κΐ'(Ό

ειιϊιιι ρο$ι δοιιιηϊα ίΙΙα δΰΓνϊΙϋδ, βι 86Γνίΐυ$ (,τανίδ, 3ε

(Ιοηιίηΐ ν>ιϋ:αΙ) Ιιοε ΐταιίΒοο λ<\ ίΙΙιιηι; ;ιΙι ίΙΙο ηι)

:ι1ίιιιη : βΐ εοςοΓ 1>:»ι1ιαι οπηιι Βδίΐιείεεί'ε ιηοηϋιικ.

Νυιηςυϊά (ΙβΓεϋεΐί 5υιιιιΐ5? ιιυιειριίι! εοηίειηρίί βιιηιυβ

3 διιρβηιο ρπεϊ'ιιΐίο ? ΝιΙιίΙ ΐιιΐβ νεί ϋίχ'ιΐ νεί εεςίΐβνίΐ,

εβϋ Ιυΐίΐ οηιηϊη ιη»η8ΐιεΐε 61 ίοι Ιίΐεΐ'. ΕταΙ εηίηι />υ»ιϊ•

11115 γηιιι ΙοκρΗ, α εταΐ νη αΐίεηηεηι. Οιιίιΐ είΐ, .•1$5β-

ηυεη>? Οιιιιιί.ι εϊ ρηίδρβΓΟ δΐιεεειίοΐιαηΐ, υϋίςυε ρΓΧ-

εειίεΐιηΐ ειιιιι βιιροπι» ρΓΟνίϋεηΐίβ, 01 ί(3 ιιι;ιιιίΓο=ί:ι

ει•:ιΐ £Γ»Ιϊ:ι, ςιιιε Ποιείκιΐ ΒυρεΓ ευπι, ιιΐ εΐ'ιιιιη ϋοιηίηο

ε]ιΐδ :ιγο1Γιιιι»^Ίγο ιη;ιηΊΓε8ΐιιιιι Ιιοε (ΙβΓβΙ. δ. ϋε'ιείαΐ

εηϊιη, ίιιιριίΐ, άοηιϊηικ «/ι», ί/ιιο(/ Οοιηϊηη$ εαεί αιιη «ο,

ει οηιη'ια φιαηιιιιφιο (αείεΐιπί, ϋοηώιη$ ρτο$ρετα τεύ-

άώαΐ χη ιηηηίίηα ε]ηι. 4. Ιηνεηϊΐ αηίεηι 1υ&ι•γΙι </τα-

Ιίιιιη εοναιη άοηάηο $ιιο, βι εοηαίΐιιίι ειιηι ιηρετ ιΐυηιιιιιι

αηαιη, εϊ οηιη'ια ηιιιναηικμιε ΙιιώεΰαΙ, άεάίΐ ίη ηιαηη»

ΙοιερΗ. ΥίάίβΓι ηιιηηΐιιιη 8ΪΙ 8υρεη)3 ιιιηιπι 3(1]ιι\3γι Τ

Εεεε ειιϊιη εϊ ]ανεηϊ 61 ρεΓβΒπηο ει εβρίίνο 86Γνοιιυβ

3 (Ιοιιιϊηο 1013 ιίοιηπδ εΓεάϊΙιΐΓ : /'.'( οιηηχαφια Ηαοώαΐ,

(ΙΰΊίΙ ίη ηιαηιιι ε]ιι$. ^ιι;\ιε? Οιιία ειιιιι δΐιρεπιο ηιαί-

Ηο ει 81103 3ΐιιι1ίι Ι1ΚΙΙ08. Οηιΐιιβ εηίηι εϊ εταΐ ; Ηοε εβί,

ειιιιι 1113(5113 βΐ-Μΐίβ ΓίΐεΪ6ΐ>3ΐ οηιη'ια. ϋείηιΐε νοίειι» ειιηι

υεηί^ηυβ 1)ειΐδ ίη ιικψΐΓΪ 8εευΓίΐ:ιΐε εοιι»ΐίΐιιεη:, ηοιι

ΙίΙιΐΊΜνίΙ 3 861-νίΙιιΐε, ιιειμιε ΙίΙιειΙαΙοηι ει ιίειίίΐ. ΙΙίε

ειιιιιι ηΐ08 681 1)εο, ιιΐ ηοιι ΙίϋβΓβΙ 3 ρειίειιΐίδ νίπΐ8

νϊιΐηΐε εΐ3Γ03, ηειριε ε ΐεηΐΛΐίοηϋηΐδ εχϊιη»! : 3ει1 ίιι

ίρβΊβ ΐεηΐ3ΐ'ιοηίΙ>υ8 ΐ:ιηΐιιιη δυυιη 08ΐεηιΐ3ΐ ηιιτίΐίιιιη,

υί Ιοηΐ3ΐίοηο5 ίρδχ βϊδ (Ι.ιηΐ οεεαδίο ΓββΙϊνϊΐαΐϊδ. Ργο-

ρΐβΓ Ιιοε ει Ιιεαίιιβ ϋανίιΐ ι1ί(:εΙ)3ΐ : Ιη ΐήΜαΙϊοηε άϊ-

Ιαίαιίί ηχε (ΡιαΙ. 4. 2). Νοη Ιπϋΐιΐβΐίοιιεηι, ΐηςιιϊΐ,

(ο) ΗεΙιηκο ΓΡΛ'Π ϊΠΝ, «> ρτο&ρετε αααι$, ο,οο οΙί»ιη

81ΊΙ8Μ Κιοιιιιι εχρίιεαΐ ( Ιι. ν:>υ:>1υιιιιι:> ιηΓίϊ.
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έζήΛΟεν ά άδεΛρός αύτοΰ ο τύ σημεΐον έπί τής

χεψύς τής δεξιάς δεζάμενος, καϊ έκάΛεσε τύ

δνομα αύτον Ζαρά, δ ερμηνεύεται ανατολή.

Κα\ δτι ούχ απλώς ταΰτα γβγίνηται, άλλα τύπος

?[ν τών μελλόντων έσεσθαι, αυτά δηλοϊ τά -πρίσματα..

Ουδέ γάρ κατά φύσεως άκολουθίαν ήν τδ γεγονός.

Πώς γάρ ήν δυνατδν, μετά τδ δεθήναι τήν χείρα τώ

χοκκίνω, πάλιν συσταλήναι, κα\ δούναι πάριδον τώ

μετά ταΰτα, εί μή θεία τις ήν δύναμις ή ταύτα

προοικινομούσα, χα'ι γ-οΆίπιρ έν σκιά τινι προδιετυ-

πούτο, δτι έξ αρχής χαΐ έχ προοιμίων δ Ζαρά, δπερ

εστίν ανατολή » (ούτος γάρ δ τύπος της Εκκλησίας),

ήρξατο πρόκυπτε ιν, χα'ι μικρόν προελθόντος αύτοϋ

καί ύποχωρήσαντος, ή νομική παρατήρησις ή διά

τού Φαρές μηνυομένη έπεισήλθε. καί χρόνω πολλώ

κρατούσα, πάλιν τού πρδτερον [594] ύποχωρήσαντος,

τοΰ Ζαρά λέγω, προελθόντος, παρεχώρησε πάλιν τ$

Εκκλησία πάσα ή Ιουδαϊκή πολιτεία ; Άλλα τάχα νΰν

άναγκαϊον συντομώτερον πάλιν αϋτδ καί σαφέστερον

ειπείν. "Ηρξαντο, καβάπερ δ Ζαρά τήν χείρα προ-

εξήνεγκεν, ό Νώε καί δ Αβραάμ, μάλλον δέ πρδ τοΰ

Νώε δ "Άβελ καί δ Ένώχ τη; πρδς τδν θεδν εύαρε-

στήσεως πολύν ποιεΐσθαι λδγον. Είτα επειδή εις

πλήθος έκταθέντες πολλά φορτία αμαρτημάτων συν-

ελέξαντο. Ιδεί δε μικράς τίνος αυτούς παραμυθίας

άπολαύειν, ώς σκιά τις ό νδμος εδόθη, ούχ δτι αμαρ

τήματα άναιρών, άλλα ταύτα άποδειχνΰς καί φανερά

αύτοίς εργαζόμενος, Ινα καθάπερ τά ατελή παιδία

γάλακτι τρεφόμενα είς άχμήν ηλικίας έλθείν δυνη-

βώσιν. Άλλ' επειδή ουδέ ούτως άπώναντό τι , άλλα,

καίτοι υποδεικνύοντος τού νόμου τών άμαρτημάτιον

τδ μέγεθο;, ούτοι πάλιν τούτοις άνεφύροντο, παρα-

γενόμενος δ χοινδς Δεσπότης τήν πνευματιχήν ταύ-

την και ένάρετον πολιτείαν τώ τών ανθρώπων έχα-

ρίσατο γένει, ής τύπον δ Ζαρά έπλήρου. Διά τούτο

χαί δ ευαγγελιστής μέμνηται καί τής Θάμαρ χα'ι

τών έξ αυτής τεχθέντων, καί φησιν Ιούδας δέ

έγέ>ι•ησε τύν Φαρές καϊ τύν Ζαρά έκ τής Θάμαρ.

γ'. Μή τοίνυν απλώς παρατρίχωμεν τά έν ταί; θε ίαις

Γραφαί; κείμενα, μηδέ έξεπιπολής τοις λεγομένοις

προσέχωμεν, άλλ' είς τδ βάθος εαυτούς καθέντες, καί

τδν έναποκείμενον πλοΰτον καταμαθόντες, δοξάζωμεν

τΐιν ήμέτερον Δεσπότην, τδν μετά τοσαύτης σοφίας

άπαντα οϊκονομοΰντα. Ει γάρ μή τδν σκοπδν και τήν

αίτίαν έκαστου τών γινομένων έξετάζειν βουλοί-

μεθα, οϋ μόνον ταύτης κατηγορήσομεν, ώς τφ πεν-

Οερώ αυτής μιγείσης, άλλα καί τδν Αβραάμ αίτια-

σόμεθα, ώς παιδοκτόνον τή γνώμη γεγενημένον, καί

τδν Φινεές, ώς κατ' αύτδν δύο φόνους έργασάμενον.

Έάν δέ έκαστου τήν αίτίαν ακριβώς καταμάθωμεν,

χάχείνους μέμψεως άπαλλάξομεν, και αυτοί πολλήν

εκείθεν τήν ώφέλειαν χαρπωσόμεθα. Άλλα τά μέν

κατά τήν ΙιτζορΙαν ταύτην, ώς ήμϊν οίον τε ήν, διεξ-

εληλύθαμεν έπ'ι τής υμετέρας αγάπης.

ΕΕ δέ μή άπεκάμετε, χα\ βούλεσθε, καί τών έξης

Ιφαψόμεθα, κα'ι πάλιν έπί τήν κατά τδν θαυμαστδν

Ιωσήφ διήγησιν ήξομεν, ίνα μάΟητε καί έκ τών

ατιμερο•^ λεγομένων, δσα ό γενναίος ούτος αθλητής

μετά τά δνείρατα εκείνα, τά τήν βασιλείαν αύτώ

μηνϋοντα καί τήν κατά τών αδελφών αρχήν, ΰπ-

έμεινε, καί όπως άπδ αγώνων αγώνες αύτδν δ'.εδέ-

χοντο, καί πειρασμοίς πειρασμοί συνήπτοντο, καί

επάλληλα ην τά ναυάγια, καί δ κυβερνήτης ού κατ-

ιποντίζετο, και σφοδριτίρου τού χειμώνος Ιπαν-

ισταμένου , καθάπερ έπί τών οίάκων καθήμενος ,

ούτω τήν ναϋν Γθυνεν. "Αξιον δέ άχούσαι καί αυ

τών τών βημάτων, ίνα πάντα μετά ακριβείας μα-

θείν δυνηθώμεν. Ίωσήρ δέ, φησί, κατήγβη είς

Αίγυπτον, «αϊ έκτι\σατο αυτόν ό άρχιμάγειρος

Φαραώ έκ χειρός ΊσμαηΛιτών. Είτα επειδή καί οί

παρά τών αδελφών αύτδν ώνησάμενοι βάρβαρο! τίνες

κα; αλλόκοτοι ήσαν τδήθος, καί πάλιν αυτοί τώ Αίγυ-

πτίω τώ άρχιμαγείρω τού Φαραώ αύτδν άπέδοντο,

και διαφόρους ήμειβε δέσποτας δ έν ταϊς άγκάλαίς

τού ΐατρδς ανατραφείς• ίνα μή ξενιζώμεθα |595]

πώς ήνεγκε τήν μοχθηράν έκείνην δουλείαν νέος ών,

καί πάσης τοιαύτης σκληραγωγίας άπειρος , καί έν

οικία μετά πολλής της πατρικής φιλοστοργίας ανα

τραφείς, έπήγαγεν ή Γραφή λέγουσα" Καϊ ήν Κύ

ριος μετά Ιωσήφ , καϊ ήν άνήρ επιτυγχάνων.

Τί έστι, Καϊ ήν Κύριος μετά Ιωσήφ ; Συμπαρήν

αύτφ, φησίν, ή άνωθεν χάρις, καί αυτή αύτώ πάντα

τά δυσχερή έξευμάριζεν. Αύτη πάντα τά κατ' αύτδν

ώκονόμει • αύτη καί τους έμπορους εκείνους ήμερω-

τέρους αύτώ κατέστησε , καί άποδόσθαι τω άρχιμα

γείρω κατηνάγκασεν, ίνα όδφ προβαίνων ούτω κατά

μικρδν , καί διά τών πειρασμών τούτων δδεύων έπΥ

τδν της βασιλείας θρόνον άνελθείν δυνηθή. Άλλα σύ,

αγαπητέ , άκούων δτι ύπέμεινε τήν δουλείαν τήν

παρά τοϊς έμπόροις , είτα διεδέξατο ή δουλεία τοΰ

άρχιμαγείρου , λογίζου , πώς ούχ έταράττετο, ουδέ

διελογίζετο καθ' έαυτδν καί ήπόρει κα'ι έλεγε • Τίς ή

τών όνειράτων εκείνων άπατη ή τοσαύτην τήν περι-

φάνειάν μοι μηνύουσα ; Ιδού γάρ μετά τά δνείρατα

εκείνα δουλεία, χα\ δουλεία χαλεπή, καί δέσποτας

αμείβω, άπδ τούτου πρδς εκείνον, κα\ άπ' εκείνου

πρδς τούτον , και αναγκάζομαι εθεσιν άλλοκότοις

συναναμίγνυσθαι. ΤΑρα μή έγκατελείφθημεν; άρα

μή παρώφθημεν παρά τής άνωθεν (ίοπής ; Ουδέν

τοιούτον ούχ είπεν, ούχ ένενόησεν, άλλ' Ιφερε πάντα

πράως καί γενναίως. "Ήτ γάρ Κύριος μετά Ίω•

σήρ , καϊ ή^ άτήρ επιτυγχάνων Τί έστιν, Έχι-

τνγχάνων. Πάντα αϋτφ χατευώδου, πανταχού προ-

ωδοποίει αύτώ ή άνωθεν χάρις, κα'ι ούτω φανερά ήν

ή έπανΟούσα αύτώ χάρις , ώς κα\ τω δεσπότη αύτοΰ

τφ άρχιμαγείρφ κατάδηλον τούτο γενέσθαι, "φδβι

γάρ, φησΙν, ό κύριος αύτον, δτι Κύριος ήν μετ'

αύτον, καϊ πά>•τα δσα ΰ.ν ποιή', Κύριος εύοδοϊ έν

τα,Ίς χερσ'ιν αύτοΰ. Εύ"ρε δέ Ιωσήφ χάριν εναν

τίον τον κνρίον αύτον, καϊ κατέστησεν αντΐν

έαϊ τον οίκου αύτοΰ , καϊ πάντα δσα ήν αύτψ

έδωκε διά χειρός Ίωσήρ. Είδες δσον έστιν ύπδ τής

άνωθεν βοηθείσθαι δεξιάς ; Ιδού γάρ κα\ νέος καί

ξένος κα\ αιχμάλωτος καί δούλος, χλ\ πάσαν εγχει

ρίζεται παρά τοΰ δεσπότου τήν οίκίαν. Καϊ πάντα

διά χειρός αύτον δέδωκε, φησί. Διά τί; "Επειδή

μετά τής άνωθεν συνεργίας καί τδν οίκείον τρόπον

είσήνεγκεν. Εύηρέστει γάρ αύτψ , φησΙν, άντ'ι τοΰ,

Μετά πολλής εύνοιας άπαντα διεπράττετο. Είτα βου-

λόμενος αύτδν δ φιλάνθρωπος θεδς έν πλείονι κατα-

στήσαι αδεία, ούκ άπήλλαξε τής δουλείας, ουδέ έν

ελευθερία παρεσκεύασεν είναι. Τούτο γάρ αύτφ Εθος

άεΐ, τους ενάρετους άνδρας ούκ άπαλλάττειν τών

κινδύνων, ουδέ έλευθεροΰν τών πειρασμών, άλλ' έν

αύτοίς τοις πειρασμοϊς τοσαύτην έπιδείκνυσθαι τήν

οίκείαν ρΌπήν , ώς αυτούς τους πειρασμούς ύπόθεσιν

αύχοΐς εορτής γίνεσθαι. Διά τούτο καί δ μακάριος

Δαυΐδ έλεγεν Έν ΟΛίψει έπ.Ιάτυνάς με. Οΰχ\ τήν

θλίψιν άπήλασας , φησΙν, ουδέ ταύτης άπαλλάξας έν

άνέσει με είναι πεποίηκας, άλλ' δ-ερ έστ\ θαυμαστδν

χχΊ τ:7ρά?οξον , ίν μί«ρ τών θλίψεων τυγχάνοντα Ιϋ
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άδεια είναι παρεσκεύασας. Τούτο δή χα\ ενταύθα

ποιεί ό φιλάνθρωπος Δεσπότης. ΕύΛύγησε γάρ τύν

οϊχον τον ΑΙγυατίου δι-ϊι τύν Ίωσήρ. [590] ΚαΙ

έμάνθανε λοιπόν και ό βάρβαρος, ότι τών ώχειωμέ-

\ων εστί τω θεώ 6 νομιζόμενος οϊκέτης , /ίοΐ *Λ-

έτρεψε, φησ\ν, δχα«Ύα δσα ?}ν αϋΓψ διά χειρός

Ίωσή)> • χαί ούκ £&< ουδέν, πΛήν τοΰ άρτου υϋ

ί\σθιε. ΜονονουχΙ δεσπίτην αύτδν κατέστησε πάσης

τής έαυτοΰ οικίας. Κα\ ήν ό δούλος , δ αιχμάλωτος

ύπδ την εαυτού χείρα έχων πάντα τά τού δεσπίτου.

Τοσούτον εστίν αρετή• δπου γάρ εάν αύτη φανή,

πάντων περιγίνεται κα\ κρατεί, "ίΐσ-ερ γάρ τού φω

τός άνατεϊλαντος απελαύνεται τδ σκέτος, ούτω χα\

νΰν της αρετής φανείσης εκποδών πδσα κακία γί

νεται.

δ'. 'Αλλά τδ πονηρδν Οηρίον ό διάβολος, θεασάμενος

τού δικαίου τήν εύδοκίμησιν, κα\ δτι δι' αυτών τών

νομιζομένων λυπηρών περιφανέστερος έγίνετο , τρί-

ζων τους οδόντας κα\. μιμηνώς, καϊ ουδέ φέρων όράν

τδν δίκαιον ούτω καΟ' έκάστην ήμέραν λαμπρότερον

γινόμενον, βόθρον αύτώ άνορΰττει βαθύν, κα\ χρη-

μνδν, ώς ένόμιζε, μέγιστον αύτώ τίκτοντα τδν δλε-

θρον, και χειμώνα κατασκευάζει , σφοδρδν αύτώ τδ

ναυάγιον έργάσασθαι δυνάμενον • άλλ' έμάνθανεν οΰκ

εις μακράν, δτι πρδς κέντρα λακτίζει, και κατά τής

οικείας κεφαλής άπαντα διαπράττεται. Καϊ ήν Ιω

σήφ, φησ\, καΛύς τώ εϊδει, καϊ ωραίος τή δψει.

Τίνος ένεκεν ήμΐν τήν εύμορφίαν τοΰ σώματος δι

ηγείται ; "Ινα μάΟωμεν 8τι οϋ μόνον τή κατά ψυχήν

εύμορφία ήν καλδς, άλλα και τώ σώματι. Έν αύτώ

γάρ τώ ίνθει τής ηλικίας νέος ήν, κα\ ΚαΛύς τφ εϊ

δει , καϊ ωραίος τή δψει. Ταύτα δε προλαβούσα δι

ηγείται περί αυτού ή θεία Γραφή, ίνα διδαςΤ) ημάς

ώςάλούσα τώ κάλλει τού νεανίσκου ή Αιγύπτια πρδς

τήν παράνομον έκείνην μίξιν αΰτδν έκάλει. Καϊ

έγίνετο, φησ\, μετά ταϋτα. Τί έστι, Μετά ταύτα ;

Μετά τδ πάσης τής οικίας τήν έξουσίαν αύτδν έμπι-

οτευθήναι, κα\ μετά τδ έν τοσαύτη είναι τιμή άξιω-

θήναι παρά τού δεσπδτου , ΈπέβαΛεν ή γυνή τοΰ

κνρίον αΐιτον τους όρθαΛμοΙς αυτής έΧΪ τύν

Ίωσήφ.Όρα. τήν άναίδειαν της ακολάστου γυναίκες.

Ούχ δτι δέσποινα είναι ένομίζετο έν διάνοια έλαβεν,

ούχ δτι οίκέτης ήν εκείνος , άλλ' ύπδ τής εύμορφίας

έλουσα, και τδν έμπρησμδν τδν σατανικδν δεξαμενή,

έπιπηδάν έπεχείρει λοιπδν τφ νεανίσκω, κα\ τδν

πονηρδν τούτον λογισμδν έν τί) διάνοια συνέχουσα,

καιρδν έπεζήτει χα\ έρημίαν τήν δυναμένην αυτή

συμπράξαι πρδς τήν παράνομον ταΰτην έπιχείρησιν.

Ό δέ, φησ\ν, ούκ ήΟελεν • ούκ έπείθετο, ουδέ κατεδέ-

χετο τά παρ' εκείνης όήματα. Ί^δει γάρ πολύν αύτώ

φέροντα τδν δλεΟρον ■ κα\ οΰ μόνον τά καθ' έαυτδν

έσχόπει, άλλα σπουδήν έποιείτο κάκείνην, καθ' δσον

οΓόν τε ήν, άπαλλάξαι τής μανίας και τής άτοπου

ταύτης επιθυμίας. Καϊ συμβουλήν αυτή εισάγει ίκα-

νήν αυτήν καταιδέσαι, καϊ ποιήσαι τδ συμφέρον έπι-

γνώναι. Είπε γάρ, φησ\, Γ}] γυναικϊ τοΰ κυρίου

αυτού (ή δέσποινα παρά τού δούλου συμβουλήν δέ

νεται)• ΡΑ ό κύριος μου ού γινώσκει δι' έμέ ουδέν

των εν τφ οϊχφ αύτον, άΛΛά πάντα » δσα εστίν

αύτφ, δέδωχεν είς τάς γεϊράς μου. "Ω ευγνωμοσύ

νης ανδρός."Ορα πώς απαριθμείται τού ίεσπότου τάς

ευεργεσίας, ίνα δείξη δσΐ) τη άγνωμοσύνη εκείνη κέ-

χρηται πρδς [597] τδν όμόζυγον. Ει γάρ εγώ, φηα\ν,

δ οί/.έτης, ό ξένος, δ αϊχμάλο;τος, τοσαύτης άπήλαυσα

παρ' αυτού άδειας , ώς άπαντα ύπδ τήν -ρΧρο. είναι

' βυίιιφιβ Μ55, αύτοϋ, και πάντα.

τήν έμήν, κα'ι ουδέν έστιν 3 υπεξαιρείται τής χειρός

μου, πλην σοΰ, άλλα πάσι μέν αύτδς έπίκειμαι, μό.η

δέ σο\ ϋποτέταγμαι , κα\ !ξω τυγχάνεις τής έμής

εξουσίας. ΕΤτα Γνα καιρίαν 6ώ τήν πληγήν, κα\ ΰπο-

μνήστ, τής εύνοιας τού άνδρδς , κα\ πείση αυτήν μή

αγνώμονα περ\ τδν βύνοικον γενέσθαι, φησί•Κα\ συ

διά τούτο έξω τής εξουσίας της έμής τυγχάνεις, Λιά

τύ σέ γυναίκα αυτού είναι. ΕΙ τοίνυν γυνή αυτού

τυγχάνεις, πως ονν ποιήσω τύ ρ"τ\μα τύ πονηρύν

τοϋτο, καϊ Λμαρτήσομαι εναντίον τοΰ θεού; Επει

δή γάρ εκείνη τήν έρημίαν έζήτει , κα\ καιρδν αν

έμενε, λαβείν σπουδάζουσα τδν άνδρα, κα'ι τους ο'.κέ-

τας τους έπ'ι τής οικίας άτζα,^ταξ, φησ'ιν ούτος ■

Πώς δυνήσομαι ποιησαι τύ πονηρύν τοϋτο, καϊ

άμαρτήσομαι εναντίον τον θεον ; Τί γάρ νομίζει; ;

Κάν πάντας λαθεΐν δυνηθώμεν, τδν άκοίμητον όφθαλ-

μδν ού δυνάμεθα λαθεΐν. Εκείνον μδνον δεδοικέναι

δει, κα\ άγωνιάν κα\ τρέμειν, ώστε μή ύπδ τοις

εκείνου δφθαλμοίς παράνομον τι διαπράξασθαι. Κα'ι

ίνα μάθωμεν τήν ύπερβάλλουσαν τού δικαίου άρετήν,

και ότι ούχ άπαξ ουδέ δις , άλλα και πολλάκις τδν

αγώνα τούτον ύπέμεινε, κα\ τής λέξεως ταύτης ήν-

έσχετο, κα\ συμβουλεύων ούκ έπαϋσατο, φησ'ιν ή

Γραφή • 'ΙΙνίκα δέ έΛάΛει ήμέραν έζ ημέρας , καϊ

οϋχ ύπήκονσεν αυτής• έπιτηρήσασα τά έπ\ τής

οικίας διαπραττδμενα , έπιπηδ$ τώ νεανίσκω, καθά-

περ Οηρίον θήγον τους οδόντας, κα\ έπισπασαμένη

τών ιματίων κατ:ϊχε. Μή απλώς τούτο παραδράμω-

μεν, άλλ' έννοήσωμεν δσον ύπέμεινε τδν αγώνα δ

δίκαιος εκείνος. Ού γάρ ούτω θαυμαστδν ήν, ώς έμοιγε

δοκεΐ, έν μέση τή Βαβυλωνία καμίνω τους τρ•ίς

παίδας δντας αβλαβείς διαμείναι, κα\ μηδέν ύπδ τοΰ

πυρδς παθείν, ώς θαυμαστδν έγένετο γ.α\ παράοοξον

τδν θαυμαστδν τούτον νεανίσκον κατασχεθέντα τών

Ιματίων ύπδ τής μιαράς ταύτης κα\ ακολάστου μή

ένδούναι, άλλα κα\ τά ιμάτια άφέντα έν ταΐς εκείνης

χερσίν ούτως άποπηδήσαι. "Οσπερ γάρ οι τρεις παί

δες εκείνοι διά τήν οίκείαν άρετήν τής άνωθεν άπο-

λαύσαντες ρΌπής , τοΰ πυρδς κρείττους ώφθησαν

ούτω κα\ ούτος, επειδή τά παρ' έαυτοΰ είσέφερε,κα'ι

τής σωφροσύνης τους αγώνας μετά πολλού τού τόνου

έπεδείκνυτο, πολλής κα'ι τής άνωθεν συμμαχίας άπ-

ήλαυσε, τής τού θεού δεξιάς συμπραττούσης αύτώ

τοσούτον άθλον νικήσαι, καϊ έξω τών δικτύων τής

ασελγούς εκείνης καταστήναι. Κα\ ήν ίδείν λοιπδν

τότε τδν θαυμάσιον τούτον γυμνδν μέν έξιόντα Ιμα

τίων, ένδεδυμάνον δέ τής σωφροσύνης τδ ένδυμα, και

καθάπερ άπό τίνος πυράς καί καμίνου άβλαβη δια-

φυγεϊν, κα\ ού μόνον ού κατακαυθέντα, άλλα κα'ι

λαμπρότερον κα'ι φαιδρότερον γεγενημένον.

ε'. Άλλ' δρα μετά τοσαύτην νίκην, μετά τοσαύτην

άνδρείαν, υπέρ ών έχρήν αύτδν στεφανιυθήναι, ύπ:ρ

ίιν έχρήν αύτδν άνακηρυχθήναι, πάλιν ώσανεΐ ύπεύ-

θυνον [598] τά μυρία υπομένοντα δεινά. Ή γάρ Αι

γύπτια εκείνη ού φέρουσα λοιπδν τήν αίσχύνην χα\

τδ δνειδος , ζ περιέβαλλεν έαυτήν άδυνάτοις έπιχει-

ρ^ασα, πρότερον μέν τους έπ\ τής οικίας συγκαλε-

σαμένη κατηγορεί τού νεανίσκου, καϊ τά παρ' αυτής

μανικώς προταθέντα , ώς παρ' εκείνου είρημένα φή-

σασα , ούτως άπαταν απαντάς έπεχείρει. ΤοιοΰτοΜ

γάρ έθος τή κακία , άε'ι πρδς τήν άρετήν άγωνιζο-

μένην τά εαυτής ελαττώματα εκείνη έπιχειρείν προσ-

τρίβεσθαι• δ δή χα\ αύτη τότε έποίει, τδν νεανίσκον

ώς άκόλαστον διαβάλλουσα καϊ εαυτή προσωπεΐον

σωφροσύνης περιθείσα, κα\ λέγουσα διά τούτο κάκεΐ-

νον τά ιμάτια καταλελοιπέναι , κα\ ταύτην ταύτα

κατεσχηκέναι. Κα\ δ φιλάνθρωπος θεδς έμακροΟΟμει
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ΗΐιΜιιΓικίί, ιιβιμιο ;ώ 63 Ιιΐΐίτιιΐιιιιι ίιι ΙιαηιμιίΙΓιίαΙο 0536

νοίυϊδίϊ : 86(1 ίιΙ ςυοϋ ο»1 πυΐΊΐουΙυιιι, 61 ρεπμιηηι πι

πί ιιι, ίιι ιιιοϋίο ΐ!Ϊΐιιι1:ιΐίιιιιίϋ εοηΜίΐιιιηιιι, «υδιμιο ρ;ι—

νΟΓΟ 0840 1110 Γθ0Ι5ΐί : ΐΙΙΐκΙ 5;ΙΙ10 0( ΙΐΙΟ 1'θθίΐ 1)0ΙΜ£ΙΙΙΙ3

1)ι>ηιΐιιυβ. 5. Βαιεάίχίι «ηιι άοιηηιη ΛΖΐ)ΐ)ρΐη ρτορί/τ

,/οίίρ/ι. ΕΙ οΊιΙίοίΙ ροείοβ Ιι.ιιυ;ιπΐ5, οιιιη ιμιί υι βιτνιιβ

Ιι.ι1ιβΙ>»ΐιΐΓ, ϋοο ρβουΐίϋΐίίβι- {.τϋΐιιιη 6856, /•.'( ρΐηηίάι

ΐΊΐιιιΊ,ί ηιιαι Ιιαύώαΐ ιη ηιαηί&Ηΐ 3οι<ρΙι ; 6. ΐΐ ηοη (άί-

ίαί φιίίΐφιιηη, ρταΐετ ρωιηη φιοη (οηΐάεοαί* Οιιβδί

ιΐυιιιίηιιιιι Ιοίίιιβ άοπιιΐδ εοιιβίΊΐιιΊΐ. Εη 80ΓΥΠ8 61 (•»-

Ι'Ιίνηδ 8θΙ> πιαιιιι δΐι,ι ΙιβϋοΙ οιηιιία φιχ οιηηΐ άΌηιϊιιί.

ΤαηΙ.ι Γβί 631 νΐΝυΐ : ιιιιιη ο!>ϊ( ιιιικμιο ΊΙΙ.ι «μμαι-υοπΐ,

οιηηΊΟιιδ ϋοηιίη.ιΐιιι• 61 ρι-χ-νβίβΐ. Είβηίη) βίοιιΐ ΟΓίοιιΙβ

μ>Ιο ΙοιιοΙιη' (ΙίίπιΙίιιιιΙιΐΓ, ίΐη 61 ιιιιηο 3ρρ:ι|-οιιΐ6 νΪΓ-

Ιιιΐ6 6 ιηβιϋο ΐοΙΙίΐιιι- οηιιιϊδ ιηαΐίΐία.

4. νίί/ο α ΙοκρΙιο ηχοτ Ραΐϊρηατί$ ; ΰβια $ο!η> !ϊ-

νιβηάη» β$1.— δβϋ ΓηϋΙα 1κ•5ΐί:\ ϋΐαίιοΐιιδ, ίιι ρπιιιιιιιι νΐ-

<ϋΐ ]ιιηΙιιιιι ρηΐιιηι 6886, οΐ ροι• 63 φηβ ρυΐ3!ΐΐυΓ6380

ΛιΙνοι-βη οΙβποΓοιη Γιβπ, Γιοιιιίΐ άβηΐίυιΐδ ε( Ίιΐ53ΐιΊΐ :

ιιβα,ηβ νίιΙβΓβ ριιΐβδί ]ιΐ8ΐιιηι φιοΐίαΊβ πιηρίδ οε π\ά<ι\9

(ΙϋΓΟίοοΓΟ, 8β(1 ρΐΌΓιιηιΙιιιη Ιι.ίΓαίΙιπιιτι εΠΌιΙΊΐ, 61 ρι•;ο-

('ΊρΊΐίιιηι μ:ιι•:ιΐ, ()ΐιο ίΓιιιιι ιηηχίιηη, υι 3ΐΊ)Ίΐι-:ιΙυΓ,

ιΙ.ιιηηι) ηίΠοϊηΙ ; εΐ ΙβιιιροδϋΙβηι βχοίΐβΐ , (]ΐι:ι• ροδδΊΐ

νίοΐβιιΐυιη ΐρ»ΐ ικιηΓιη^ίιιιη ρηιοιο : 80(1 αΊοΊεΐΙ ιιοιι

ρΟΗ Ιοιιςιιιη Ιβηιριΐδ, 86 οόιιΙπι δΐίηιυΐιιιη οβίοϊίπιπ',

(:1 οόιιΙπι δουιη επριιΐ ηροι :ιι•ί οιηηία. Εί ιίίιι ίοκρίι,

ίιιαυίΐ, ρηΐεΐΐίτ ιρ(ά(, ΐΐ [οπιιομι» ααρΜιι. (^ιι:ιΐι• ιιο-

Ιιίί οοι-ροη* ριιΐοΐιιίΐυιΐίηοηι ιι.ίγγπΙ ? υι (Ιίδοηιιιιΐδ ουη»

ηοη βοΐιιιη ηιιίπιη ρυΐεΐιπιηι Γυίβδβ, 86(1 ο ι οοι-ροι-β. Ιιι

ΊμδΟ ΐ'ΐιίιιι ΠοΓΟ Χίαΐίδ ιί .ιΐ : ]ι1Υ6ΙιΙδ 6Γ3Ι, βί Ι'ιιΙγΙι,ύ

«,ΐίίΐΊ•, ίΙ [οηηοιιιι [αάι. Ηχο ηιιΐβιη ρπυ.3 ιιηπ•3νίΐ (Ιο

<ό δοΓίρΚιη, ιι( ύοεβ.Ίΐ ηοβ /Εΐγρίίιιιιι βϋυΐβδοειιΐίδ

ριιΙιΊΐΓίίικΙϊιιβ ο.τρίηηι 3(1 ίΙΙϊοίΐιιιη οιιιη βοιιοιιοίΐιιπι ίιι-

(•ίΐ388β. 7. Είίααιιηι αϊ ρο$1 Ικνϊ. ^υίϋ βδΐ, Ροιΐ Ιια:ο?

ΓοΜςυαπι οΐ οοηοΓοιΠιβ ρηίοβίηβ ΐοΐΐιιβ (Ιοηιυβ, ροίΐ-

ι;(ιηιιι Ιπιιΐιιιιι Ιιοιιιιγοπι 3 (Ιοηιίπο 8υο οοιΐ8θΐ]ΐιυΐιΐ8 οβι,

Ιιιμαι ι/λόγ άοηύηχ «ίιι οαιίοι ιηα ΐη ^05^ρΛ. νί(Ι^

ίιιΙβιιιρβΓ3ΐιΙΪ3ΐη Ια5(:ίν;ο ηιυΐϊεήδ. Νοιι μιΙηιΙ ιΙΙί ίιι

ιιιβιιίβηι 86 Ιι;ιΙ«τί (Ιοιηίιι.ιιιι, ιιοιι εη^ίι.ινϊ( ίΙΙυπι βί-^ο

ϋΟΓνίΙΙΪΙ, 80(1 3 ΓοηιιοβίίΊΐβ οβρίΛ, 61 (ΙίιιΙκιΙϊεο ίΐΚΌΙΙιΙίΟ

8ΙΙ3εερ(0, III μΐΥΟΙΚΊΙΙ ρο8Ι63 ΪΙΙ-Ϊ Ι !ΐ <■ Ι6ΙΙΙ31 : ιη:ιΙ ιιιι•

ιριβ ΐΙΙηπΊ οο»ίι,ΐ!ίοηοιιι ίη ηιβηΐβ 80Γνηιΐ8, (οηιριΐ8 ίιι-

ι|ΐιίι-οΙι;ιΐ εΐ 8ΐιΙΊΐιΐι1ΐιιειη, (|ΐι;ο ροδκεηΙ οι πιορεπιπ 3(1

ίΙΙίεϊΐιιιη βι•αιι> οοηαίαπι. ν«τηιη «7/« ηοΐιιΐι : ηοςιιο

ριΐΓϋίΐ, ηοςιιο νοΓίιβ ίΙΙϊυδ δΐΐδεερϋ. δοίβΙ»! οηΐιη Ιιϊιιε

8 ϋί III ιχιι:ιιιι ριΤΙΐίοϊοΐ» 611.1501 : 01 ΙΙΟΙΙ 8θΙ|ΙΙΙΙ Γ08 81133

•>|Κϊθ1.•ιΙ)3Ι, δ(Μΐ οροΓ.1111 (ΙϊϋαΙ II Ι βΐ ιΙΙβιιι, ηιιηιιΐιιιιι

ριιβδίυΠβ βπιΐ, βΙ> ϊη^αιιια Ιιηο ΙϊΙιοιμιοι, 61 α!> ϋϋοΐα

ίΜ3 εοηειιρίδοοιιΐί3 . βίςιιε εοηκΊΙίυιη βί ;ιΠΊί•ι, ιμκκΙ

8 Γϋι-'κΊΐίΐΐ οι ιιΐ ρικΙοΓιοηΊ, εΐ ψιίιΐ δίΐιϊ 68861 ρπιΓιιΙιι-

ι ιιιιι ί•ο^ικ»Μ•ι:Γ!>Ι. 8. Ι>Ίχίι εηίηι, ίιιφιίΐ, ηχοτί άοηιίηί

«κι (ϋοπιίηβ 3 ββΓΤΟ ΓΐιιΐδίΙϊυιιι 3οοομ•Ί) : ί>ι ιΐοηι'ιηιΐ!

ΗΙίΙΙ» ρηιρίιΎ ΙΗ,' ΙιίΙΐΐΙ ΚΙΙ ΪΜ (/(ΙΙΙΙΙ) ΪΙΚΙ, 5ι|/ ιιιικιϊ,ι φι(Γ-

ηιιιιφίι• ΙιιιΙχΙ, άίά'ιΐ ίη ιιι,υηι» ιικνυ. Ο £Γ31υπΐ νίΓΪ 3ΐιί-

ιιιυιιι ! ΥίιΙο ιμιοιιιικίο οιιυπιβΓ3( ΙιοιιοΙίοία οΌιιιίιιί, ιιΐ

<1.ιοο3ΐ ιμιαιιΐυιιι ϋΐ.ι 86 ϊιιμυΐ ίιι οι{{:ι εοιι]υ^οιιιυδΐ6θ-

(131. 8ί ειιίιιι (•};ο. ίιιιμιιΐ , ιμιί ΓβιιιυΙυδ 8ϋΐιι , ςυί ροι--

οιπηαί, ςαι οίμϋνα*, ιαιιία Ουοι- ημικΙ οιιιη Ιίϋβηαιο,

ιιι οιηιιί» «α» 4ο1* ιιαυυ ιιιοϋ Ιταιίιϋειίι - εΐ ιιιΙιιΙ ε«ΐ

()ϋΟ(Ι ΟΧΟΟρίΙ (1θ 11131)11 11103, μΙΜΊιΤ (6 : 61 ΟΙΙΙΙΐίΙΐΙΗ

3ΐϊΐδ ΡβΟ ρΓΧ8Ι1Ι11, δΟΐί 311(6111 ΐΊΙιί 81ΐΙΐ]Ί(.'ί(ΙΓ, 68<|ΙΙ0 6Χ-

Ιγβ Π103ΠΙ ρο(β$13(6Π). ΟοΊικΙο ιιΐ ΙεΐιιΙοιιι οι μ1.ιμ;ιιιι

(ΙβΓβΙ, 61 ίιι ηιοιιίοιιι ΓβνοοϋΓβΐ \ΪΓί Ι)6ΐιε»οΐ6ΐιΙΐ»ιη,

ρΟΓδϋβάβΓβΙςΟβ βί 116 13111 Ίη£Γ3ΐ3 68861 6^3 εθΙ|]θίξ6ΙΙΙ

Μΐιιιη, ίΐιηιΐίΐ : Ε( III μΓθρΙβΙ'63 6Χ!Γ3 |>010*1»ΙβΠΙ ΙΙΙ63ΙΙΙ

63 , εο 9. Οιιηά Ια νχοτ ()\ι* 5ΐΊ Γιιιιι ίι,'ίΐΟΓ οχογ θ]ΐΐδ

δίί, ΟηοηιυίΙο [αααιη Ιιοο ηιαίηιη «ι*ι»ι»Ι, (ί ρκαώο

ίοταιη Όι•ο ? 0αοιιϊ3ΐη βιιΐηι ϊΐί.ι βοΓιΙικΙϊιιβηι οΐΜΟΓνη-

Ι»(, ει ΐοηιρυδ βχϊρβοϋοαΐ ςυο Ιβιογο ροδ.-βί νίηιιιι,

οΐ οηιηβδ (|ϋϊ Ίη ϋοηιο οπιηΐ, ύϊείΐ : βιιοιηοιίο ροιιτυ

[ιιεπβ ηιαΙιιΐΗ ποο, εΐ ρ«χαΙ>ο εοταηι Οίο ? $υ\ύ βιιΐηι

ριιΐ3δ? ΕιΊϊΐηί'ι Γοοεπηίϋδ υι Γοβ εΚιιη 8ΪΙ οιηηΙΙιιΐδ,

(ΐοηΐιιιιι Ιαιηοιι ΊΙΙυιη, φή ΰΌηπΐΐ3ΐ-β ηβ<ιιιίι, ΙαΐβΓΟ ιιοιι

ροίοπιηϋδ : ίΙΙηιη δοΐιιιη ΓιιηοΓβ οροΠοΙ, ει ΐΓεηιοιο

»ο ρβγβρο, πΙ ηβ Ίη οοηίρβοΐη β]υδ ιιιαίί ςιιΐίΐρίηιη Γ.ι-

εί3ηΐϋδ. ΕΙ ιιι ϋίδοιιιηιΐδ ]ηδΐί βχΓβΙΙβηίοιιι νϊΠιιίοιιι, 01

βοιτι ιιοιι δοιηβΐ ποπ,ϋβ ϋΊ», δϋ(1 01 88ορϊϋ3 εβΠΜΐΐιοιι

Ιιοο 8ϋ5ΐΊιιιιί>δ6, βι ροΙΙοηυΊυιη Ιιοε Ιυϋϊδο, εοηδίιίοιο-

α,ιιβ ηοιι οβ8δ3ΥΪ8δο. δϋΐκΐϊΐ δ'τίριιΐΓβ : 10. €ιιηι ααΐαη

Ιοηηεηίατ άβάίεϊη άίοη, « ηοη οΜΙηΐ ά : ιιοί ουβοΓ-

νβνίΐ ίη (Ιοπιο Γηοϊοηίοηι βΓιςυίϋ", βδβίΐϋΐ Ίη ,μινοιιβιιι,

δϊουι Γόη οΌηΓιυυδ ίΓβηάοηδ, βί 3ρρΓβΙιβηδΐδ νοδίΙ-

ηιβηιϊδ Ιοηιιϊΐ ουιη. Νοιι .ιϊπιρΙίοΊΐβΓ Ηοο ρΓ0?ΐ6Γβί-

ιηιΐδ, βοά οοβϊιοιιιηδ ςιπιηΐυηι εεηβηιβη δΐΐδΐίηυοπΐ

]ιΐδΙυδ ΊΙΙβ. Ρίοιι οιιϊιη βι-βΐ Ιαπι βιΙιιιΪΓϋΙιΊΙο, ιιι ιηΊΙιΊ

νκΙοΐϋΓ, Ίη Γογιγ.106 ΒιιυγΙοηΊδ νβΓδϋΓΪ ιγο8 ριιβπ» οΐ

ίΙΙ^δΟδ ροπηαιιοΓΟ, ηΊΙιΗπ,υβ 30 ϊςιιε ρ.ιΐί (0«>ι.3), »1

βαΊιιΊηΙιίΙβ Ιιοε βί πιγοπι, ηοηιρο βοΊιιϊγβιιιΙιιιιι ϊΗιιιιι

]υτβηβιη ΓβΓιηοΓΪ νοδίίιηβηΐΐδ 3 βοείβδίβ ΊΙΙιι οι Ιαίϋίνη,

ιιοε Ι3ΐιιβη ΊΙΙΙ εοϋοΓο, δβά οΐ νεδίϋιιΐδ Γβϋοΐίδ Ίη ιιιί-

ιιΐϋϋδ ΊΙΙίιΐδ ΓΟδ'ιίΪΓΟ. δϊοιιΐβιιΐιη Ιιββ ρηβΓΪ ΊΙΙί ρΓορίβι

3ΙΙ3Ι» νϊηυίβηι διιρβΓηο ΙϊβΐΊ βυχΊΙΊο, ΐβΐιβ ρΓΧ8ΐ3ΐιΐίο-

Γβδ νίδϊ 8ϋηΙ : Ίΐ;ι 01 ΊΙΙβ, ηοίβ ςιιοά Ίη 86 6Γ31 ηΙΓοΓβ-

1).ηΐ, βι εοιιΐϊιιειιΐΊ* εβΠίηιίιια οιιιη ηιπβηβ βχΐιίϋοΐβί

εοηδϋηΐίβ, ηιββίιΟ δυροΓηοηυβ ρΓΧδϊιΙΊο ηΐϋηίουιιΙυΓ.

Νοςυβ οηΐιη ροΐϋΐδδβΙ, (ΙοχΙογβ ϋοι ηοιι οοοροπιιιΐο

εί, ΙαηΙυηι εβπβπιειι εβΠβΓβ, οι 3 ι-οΐΊϋϋδ ΊΙΙίιιβ ΙΙοίιΙΊ-

Ι!08Χ ΙΙΙΙΐΙΪΟΓίδ 3ϋΓΐΙ80Γ0. Ει ΙΊοβ1)3ΐ ρο»1ο3 νίΐΙΟΓΟ 3(1-

ιιιίηϋΊΙοηι ΊΙΙυπι, ιιΐιυΊιιιι ψιϊιίοιιι νβδίίοιίδ οχίΓβ, ΊικΙη-

Ιιιιιι ιιιιίεηι εοηΐϊηβιιιΊχ νβδίΊηΊβιιΐΐδ, 61 ηυ:ΐδΐ ;ιΙ> Ίιι-

εοηϋίο εί Γοηιβεο ίΙ1ι•ϋΐιιη οΓΓη^οιο : πι- ιιοιι δοΐιιιιι

ηοιι Βΐΐυδίοπι, δβϋ βι ηιυΐΐο ΓυΙβΊιΙΊοΓβιη βι «Ι3γΊογ6ιιι

ϋιείιιηι.

5. δβϋ νίϋβ ροδί Ιαηίαηι νϊείοηαηι, ροδΚμιο ίιιιίαιυ

ΓοιίΊΐυϋίιιεηι, ευ]υ» ο:ιιΐ8.ι ΊΙΙυπι ι>]κιιΐι•Ι>;ιΐ γ.ογοιιμγΊ,

ει οιιμίδ ειιυ83 ομιπευαΐ ΊΙΙυιη μίΜ^ΙΊοιιη, ίιοπιιιι

ςυαδί Γβυιη ει οϋηοχίυιιι ίιιιιυιιιεη βυδίίιιοιιΐοηι ιιΐιιΙ:ι.

Νβιη /ΕίίνμιΊα ίΙΙ;ι ηοη ΓοΓεηδ ρυϋοΓοιη οι ορρι οίκ ϊίιι»,

Ίιι <μι;ο δοίμδ»ηι Ίη]βεβΓ3ΐ ΊπιροδβίύίΙΊ.ι βΐΐβιιίαιιβ, ρΓΐ-

ιιι ιιιιι ιμιίιίοιιι εοηνοείνίΐ εοβ ιμιί ϊη ύΌηιο βΓ»ηΐ, βοοιι-

δ3ΐΐδ ;ηΙοΙο8ι οιιίοιη : ΙοδίίΙίο.τΙιικμιο ΊΙΙυιη (1ίχΪ38β Ο

φι.ο Ά> Ί\κα ιηαςιιο Γιιιόγο ρΓοροδίι» Γιιογ.ίιιΙ, ιιΐιμιο Ίΐ3

οηιηεβ ϋκεϊροΓβ Ιβιιίαΐ. Ηϊο εηίηι ηιο* ε«ΐ ΓηαΙίιία•,

δοηαροΓ εοιιΐΐΌ νίπυίειη ριι^ηβΙ, βι βί 8ΐια ρβιοκία

;«)8θΓίοοΓ6 83ΐ3^ίΙ : ϊ(1 πύου βι 1ι;κε Γ:ιεΊοΙ>3ΐ, αϋοΐο-

8θβιιΐβηΊ ςιι»3ί Ίιιίπιιμοι ,ίιιΙιμιι επιιιΊηαιίδ βι 36 εοιιΐϊ•

ιιοιιΐκε Ι.ίγυιι Ιβςοιίδ, ιϋοοιίΜμιο ρΓομίοΓ Ιιοε εί ΊΙΙυιη

νεϊΐοδ ΓεΙίςυίκε, ει ϋβ Γεώιυκίίε ίΙΙα*. ϋεηίβηυ» >ογο
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Ι>ΟΙΙ$ Ιΐ;ΐ:0 (ίΐ'Π ρεί'ΠΐίΐΙίΙ, III [)01' ΟΙΙΙΙΐίη Γ;(ΙΙΠΐ1ΐΙ111 5ΙΙΙΙΙ11

( •Ι:ιι ίοΐ'επί βΠκϊαΙ. Ν:ιπι Ιιχε οιηηκι νοηίβιιΐί νίΐΌ πιπί

ηκφηβ ιιιιΐιΐίη (Ιϊχίι , οι (ΐόΌΙεδεβηΐεηι 3οειΐ83νίΐ , ύί-

εειιδ : 17. ΙηΙτανίΐ αά ηχε ρηετ ΙΙιί»α;ια, ιμι,ιιι άχιχΗύ

ιχά ηο», ιιι ϋ!ιιιΙα•(ΐ ηιίΐιί. 0 ιιιίδρπι 61 οβίβιιιϊίοδα ! Νοπ

ίρκε ίιιΐιοϋυχίΐ, ιιΐ ίΙΙπιΙ(Ί(Ί ΙιΙιϊ : £6(1 ιΐίαίιοΐιΐδ Ιο ίιι-

«Ιυχίΐ, υ( ηοιι βοΐιιηι η(]ιιΐ!(•Γ.ι ΙίβΓεβ, βειΐ ει ιιΐ, ηυηιι-

(ιιιη ιιι ιέ Πιϊι, Ιιοηιίεϊϋίιιπι ρβίΓητεδ. Ει οδίβιιάΊΐ |>ο-

«163 :κΙ εοιιιρπιΐκιΐίοηοηι εοΐ'υηι (μια: (Ιϊείη οηιιΐ ;ιιΙο-

Ιυβεεηΐϊβ νεβίβί.

/)« ρτονίάεηιία ετα,α ίοκρίιηηι. — ΟοηίίιΙεΓα, οΐΐδβ ■

«το, Ιιϊε εοηιηιυηίδ οηιιιίιιιιι Ι)οιηιιι: (ΙεηιειιΙίιιηι :

κίειιΐ ειιίιη 2 Γι'3Ιγϊ5ιι5 ίΙΙιιιη οπρυίΐ, νοίεηΐίΐηΐδ ειιηι

ΐίΐΐβιΏεεΓβ : εΐ εΙΙΊτϊι ρπιιιιιιη <]ΐιΐ<1βπι υΐ ϋεειιηϋιιηι

εοιΐδίΐίυπι ΙΙιιΙιεη ίιι είϋΐεπιηηι ίηιιηίΐιείΌΐιιΐ', ει ρθ5ΐ83

ίΐεπιιιι μίιιικΙιιιιι εηηδίΐίυιη ίαάχ πομοΐκιΐυι -ΐΐιιΐϋ νεη-

ιΙογοΙιιγ, ιιι δοηιηίοηιιη ενεηιυβ εοιηρίριτηΐιιι•, Ιίιίοιη-

<|ΙΙ6 Γί106Γ6Ι11 ]11810, ηοη Γ|Ί1!>Ιη Ι1β«]Ι>β ΙβΠΙβΓβ Ιι.το

ρΐ'Χϊ<ί£ΐΐ3ΐη Γιιίδβε : ίΐα εΐ ηιιιιο δΐιρεπιη ηΜίιπδ βταΐ

<|•ι;<• !ΐϋΐ•Ιι:ιπιιη ιίοιίηιιίΐ, εΐ ιιιιη ροπηίδίΐ ιιΐ δΐ3ΐίηι 3(1

ΠΓϋοιιι }ΐϊ$1ϊ Γΐ'Νΐίη;ιΐΌϊ. ()ιιίά ειιίιη ρι οΙιίΙιιιίϊΜΗ ευηι

Ικιε Γ:ιεει•ε, ευηι ίιιίεΙΙίμπτί ϋΐιιιιι νίοΙβΓΡ Βΐιυιτι 1β-

Πυιη Ιεΐ)ΐανϊβ$ε? Υεπιηι ριονκΐικ ϋευβ ίϋβο οιιίαιιι

• ιΐΓ,ινίΐ ;ιΙι 111ο οχΐιίοριί ε1ειηρηΙί;ιιη. ιιι ίιι]εεΐιικ ίιι

ΟΜίειτοιη, εΐίίΐιιι ίΙΙίε δυιιιη (ΙοοΙαι-ίκοΙ νίιΐιιίειιι, 61 ν»:

αιΙ ρπηαρηίυπι ΓΡ^ηί ρβι-νβηίΓβΐ. 19. 8ηεεεηηιίι ηιίιιι,

Ϊικ|ΐιί1, άοηύηηι β/Ή», 20. εί ηιί»ΪΙ βιιηι ιιι αιϋοάίαιη,

ιώί νίηείί τεηί$ άεΐίηβΰαηΐιΐΓ. 8εϋ 8! ψ>ί(Ιρηι ιιοη ει•β-

άΥΙκιΙ, ηοη οροΓίεΙιαΐ ευηι ίιι εαιτβΐΌΐη εοη]ίεει•8 : βίη

οιοιΙβ1)αΐ νεπιπι εβδβ ψκκΐ .Ίν.:γμΐι.•ι ίίηχεπιΐ, (υηη ηο-

φΐβ εηκβΓβ (Ιίβιιυδ ργ:ιΙ, βρα" ρΐεείί εβρΐΐβ εΐ βχΐι-β-

ιιοιιι ριυικιιη ρ;ι(ί ϋβίκοαί. Υοπιιη (μιαη(!ο δυιιιη

ηιιχίΐίιιιιι υεχίη δυρβηιβ οδίεικίίΐ, οιιιιιία Ιβνίβ ει Γ:ι-

είΐίη Ιίιιηι ; βΐ ΓβΓΟεεβ πιηηδίιβίίοι-εδ $6 ρι*Χ5ΐ3ηΐ. Τιιηε

ηυ(επ) Μΐροιιιιιηι ρπ•δί(1ίιιηι ηυεπίιη ηουίδ 3δδίδΙίΐ,

(|ΐι:ιικΙ(ΐ ιιιιιΙι»ιη ει ηη8 Οδίεηϋβιίιηπδ νίιΐυίειη. Νβηι

Ιιϊε φιοιιϊ;ιηΐ ιιιιιΐΐιιιιι ΟβΓίηνΐΐ, ρπ)ρ16Γ63 6ΙΪ3Π1 1113-

»;π;ΐ8 Γε1πΙ)ΐιΓιοιιβ8 εοηβεηυϊΐυΓ. Ει ρο$ΐ 1ηιιΐ3ΐη ίοηί-

Ιιιϋίηβιη βΙκΙιιεϊΐιΐΓ ίιι οαιτιτοιη, εΐ 8Ϊ1εη(βΓ Γοη οιιι-

ιιΐ3. δϋϊΐϊβ ειιίιη ιμι;ιιιΐ;ι ϋ ςυί ηοιι κιιιιΐ 8ϊυϊ εοηβεϋ

ιιι;ιϋιϊ:ι• , ςιιβηιΐο βίευΐ Γεί εοηϋεηιηβηΐιΐΓ, υΐαηΙυΓ

8χρε (ί(!π(•ί:\, (ΙίΓο:ΐ(Μ(|ΐκ: ΠΙιοπ.ιΐε ίηβΙΓυείί Ίι^εηΐί

ίιηίιιιο ϊιιδυι^'.Ίΐιΐ εοηΐΓ3 ιό» ςυί ίιΐ5οηΐϋ)ΐΐ8 εηιιιεη

ϊηίβηΐηηΐ. Υοπιηι ίΙΙβ ηοη βίε : βεϋ βϋβΐ, εΐ οηιηία

ηΐίίικαβίο Γυη, βΐ ιιιη^η.ι ευηι ραΐϊβιιΐϊα ϋβϊ εχ$ρεεΐ3ΐ

ίΐιΐΐδίιΐίιιιη. ΥίιΙβ ειιίιη ςυηιηοαΌ οι ίη εαΓεει°6 ρηηεί-

|>:ιΐιιιιι οιιιιιεηι 3εείρί;ιΐ 3 ευ^ίικίε 03Γ06Π5, ίϋιιυβ ιιιε-

ιίίο : 21. ΕιίιΙ βηϊιη Οοηιίηιι» αιηι ΙυαρΙι, ίη(|ΐιίΐ, Π

εΐΙ'ιιικίίώαΐ εί $ηαηι ιιιίΐϋηεοηΐϊαηι. Οιιίίΐ 681, Ε/ΙΊιηάε-

ΰ.ιί ίί •κα»ι Ηΐΐίΐΐϊι•υηΙίηιη? Λ (Ι ηιϊββΓβΙίοηεηι ϊιιΐΐεείε-

1»3ΐ ρι-3:Γεεΐιιηι ι•;ιι•< ειίι>, βΐ ηιΪΓβ βτξα ίΙΙιιιη Ιιεηενο-

Ιεηιίϋΐη μι.ίιιι (Ιεε1:ΐΓ:ιη ειιηΐιβι : Ι),•Ίη ειιίιη ά ι/τα-

Ιΐαιη οοιαι» ϊΙΙο. νειε ιιίΐιίΐ Ιιββίϊυβ εο <]υί ϋεί υεηβνο-

Ιοηΐίϋ ΓΓυίΐυΓ. 22. ϋβά'α ειιίιη, ίικ|υίΐ, ρτ<κ[Μ«$ εατ-

<τπ< αιτί-ααη ίη ηιαηιιιη }<κερΙι. ΥίιΙβ ςιιοιηοαΌ ευδίοβ

εηΓεεπ'8 :ιΙκ|ΐιί(1 Ιιοηοηβ ει (ΙεΓβΐΊ, 3υοΐθΓίΐ3ΐεηΐ(]υβ

οι ρεπηίαϊι, βίςιιε οηιηεβ ί|υϊ ίη εβΓεεΓΟ εΓαιιΙ, εβδβ

Ϊιι1κ:ΐ &ιι1> |>οΐε8ΐ3ΐε ε]υβ. 23. Ει ηεκϊεύαΐ ρΓ(Β[εεΐα$

εατεΰτίί αΓιηηίά : οηιηία εηίιη εταηι \η ηιιιηχι ίοα•ρΙι, εο

φιοά Οοιηίηηα εταΐ οηιη εο, εί οηιηία φην ίριε [ιιηνΙ>ιΐΐ,

Οοηιίηηΐ ρτοιρετατε [ηείεΰαΐ ίη ηιαηίοη»(]η». \'\ΑΐΊ\\\η-

ιηοϋο εοηιίιαίι.ΊΐιΐΓ ευηι ρεΓρείυο Μίρεπια £ΐ°3ΐί3, ει

Οηιηίη ιιικυ Λιείβοαΐ, επιιιΐ ρ1ειΐ3 «,τπΐία.

ΜοταΙϊι ερίίοςιΐ!. Ωεί αταιία εβείι ηΐ οηιηία ϋεηε »ιιι-

εηΐιΐηΐ.— 11οι; ίςίΙυΓ εί ηο$ δΙικΙΐΜΐιιιΐΝ, ιιι ηοΜκαιιι

βειιιροΓ Ιι:ιΙιείΐιιιιΐ8 1)οιηίιιιιιιι, 61 ιιΐ ιμκΐ' 3 ηθΙ)Ϊ8 ίίαιιΐ,

.ίΙι ί!!ο ρΓΟβρβΓεηΐιΐΓ. Νηιη <|ΐιί ίΐΐίιΐδ ;ιιιχίΠιιιιι 3556-

<|ΐιίΐιιι•, εΐίβηι ίη ιιιριΐϋδ ιηβΐίδ εχ8Ϊ8ΐεη8 ΓίϋεΙιίΙ, «ο

ηίΙΓιΙί ριιΐηοίι οιιιιιί3, Ιΐοηιίηο υιιιιιίιιιιι ΓιιείβηΙβ βΐ «1ϊ$-

ροηεηΐε επηει.Ί, υΐ ρΐΌκρη-ο 8ΐιεερ(1»ηΐ οπηιιί», πΐιρκ:

3Γ(1υ3 ί:ιείΙί:ι τεϋιίβηΐε. ^ιιοιηοϋυ .ιυίειιι ρο(ΡΓίηιιι$

ιιοΙιίϊΐΊΐιιι 1ι:ι1>6Γ6 Ποιηίηιιιη , ίΐα ηΐ ίρβο ϋίηςειιΐβ

ρΐ'οκρρΓι; 3ς3ΐηιΐ8 ίη οηιηίύυβϊ δι ίούιίί νί^ίΐηιιίεδίριβ

ΓυεΓίηιιΐ8, εί ίηιίΐ3ΐί Γιιεί'ίιηυβ ]ιινεηΪ8 ίΙΙίιιβ εοηΐίηοιι-

1Ϊ3πι εί «Ιίιιβ νΪΓΐιιΙβδ, :ιιιίιηυιη(|ΐιε βειίΡΓΟδίιιιι, 3ε νί-

»Ιι:πιΐιΐΐ8 5Ϊε οιιιιιϊ.ί Ιίο •ί (ΙίΙϊ^ειιΙεΓ οροΠεΓε, ιιι ιιυιιι-

(|ΐι;ιιιι 3 Ιίοιιιίηο εοηιΙεηιιιειηυΓ ; εβ(1 8θί:ιιηυ8 ρο8$ίϋίΙο

ηοη ι•58Ρ, υΐ οεευΙίειιΐΓ ;ιΙίΐ|ΐιίιΙ αϊ) οευΐο ίΙΙο ί|ΐιί (Ιοι-

ιηίιαΓβ ηρφίίΐ, νεηιηι ιιεεεβδε οηιηίηο εδδβ, υΐ ίδ <ια'ι

ρεεε3(, δυρρΙΊεϋδ οΙ)ηηχίιι$ Π;ιΐ. Νειριο ηΐ3]οηδ ΓβοΙβ-

ιίιιιι ιίηιοΐ'ΐ'ΐη Ιιοηιίιιιιιιι, ((ΐιαιιι ίιηΐίβηηΐίοιιειιι Πει,

86(1 πιβιηοΓ68 $ϊιιιυβ δεηιρΡΓ νει-υοι-υιιι ^$ερ1ι ϋίεειι-

Ιίδ : Οηοηιοάο (αείαιη ι•ε>ΰαιη Ιιοε τηαΐαηι, α ρεεεαοο

εοταηι ϋεο ? Ι^ίΐιιι• (|ΐΐ3ΐκ1ο ηοδ ;ιΙϊιρι;ι εο^ίΐΜΐίο ρεΓ-

ΐιπΊιηΐ, Ιιοε ίη ηιειιΐε νεΓδεηιυδ νοι-Ιιιιιη, ει 8ΐ3ΐίιη εΓ-

Γιιςίεΐ οηιηίδ ί11ίείΐ3 εοηευρίδεειιιία. Ιι.ιηιιβ δίνε φιίϊ

ευΐ'ροΐ'ΐιιιι εοιιευρίδεεηΐία ε^ρίηΐιιΐ', δίνε ρι•ειιηί;ιπιιη

ηιιιοι-ε, δίνε :<1ί3 (ρι:ΐ(Ι;ιηι 3ΐ)δΐΐΓ(ΐ3 νοίαρίβίε, δΙ3(ίιιι

Ιιοε εοςίΐεΐ, ίΙΙιιιη ηεηιρε ε586 ιριί ιιοδ εοιιιίειιιηεΐ, α

ςυο ηοη βδΐ ροδδίϋίΐε οεευΙΙ;ΐΓβ εΐίβηι 63 φηε ίη ηιοιίο

ηοδ(Γ3 ν6Γ83ΐι(ιΐΓ : βΐ οιηηίιιο είΓυξίβπιυβ ειίαιη (ΙίαΙιο-

Ιίε3δ ηΐ3εΙιίη3ΐίοηβδ, ηιβςιιπηυε 3ΐΙ]ιιιοηΐ) δυρειηο ]ιι-

ν:ι1ιίιηιΐΓ ; (]υο ηουίδ Γηιί εοηΙίη^3ΐ οηιηίηυδ ^Γ3ΐί3 ει

υειιίςιιίΐηΐβ Ι)υιηίηί ηοδίη ίεδίιΟΙιΐ'ίδΐί, ειιί ευηι ΡμΙγο

βΐ 53ηεΐο Βρίιίΐιι δίι {,ΊοΓί», ίιιιρεί'ίυιη, Ιιοηοΐ', ιιυιιε ει

δβηιροΓ, εί ίη βα-οπία δκοιιίοπιιη. Αηιειι.

ΙΙ0ΜΙ1.ΙΛ Ι,ΧΙΙΙ.

Ει ηαηβοαΐ αΐίαιιίά ρται[εεΙνι εαηετίι ρτορίετ 1υ»ε\<Ιι

(6'ίπ. 39. 23).

1. ηε1ίφιΪ3$ ειίΓυιη ςυοβ Α ηοΐιϊ» ΙιργΊ (Ιϊεΐ.ι βιιηι ,

νοίυιηιΐδ Ιιοϋίβ ΓβιΙιΙβΓβ ε;ΐΓίΐ;ιΙί νβδΙΓχ , 61 ϊΐεπιιιι

ηΐιίι μίτε ΗίδίοΓίαηι ΐοίβρίιί. δείιίδ ειιίιη Ιιβδίεηιο βεΓ-

ιηοηε ρΓοϋχίιΐδ βχίειίδο , ηοδ ηοη ροΐιιίδδβ υΐΐβπυβ

ριομίϋιΐί, «οιΙ δει-ηιοιιί Γιΐ]βιηϊιηρο$υίδ8β,(|υ3η(1ο ρπ>-

ρΐρΐ' /Κ^νρΐία; εβίυιηηίβηι 3ο 3Γ6ΐιίιη3§)Γ0 ίιι ε;ΐΓΡΡΐειη

εδί εηη]βεΐυ$. ΙιΙεη ΙκκΙίε ορειχ ρι-εΐίιιιη Γυεηΐ ϋοεβΓΟ

νβδίπιιη είΐΓΪΐίΐΐεηι, ([υχ ίη εηΓοεΓΟ εί 3εεί(1εΓίηΙ. Νβηι

ρι>δ(ΐ]υ3ηι ίη ε»ΓεβΓεπι ε-ι εοι^βεΐιΐϋ, ει ΐΓ3(Ιίΐυβ ργχ-

Γεείο (•3Γ(•(!ΓΪ5, βιΪ3ΐιι ίΙΙίε Ιηιιΐυηι 1>οί δΐιΐΐδίο'ίυπ) 38$β-

(|ΐκιΐιΐδ 651 , ιιΐ Ιυΐίιΐδ ε3Γ60ΓΪδ ρπηείρηίυδ 3 ρΓΧ-ίεεΙο

εϋΐ(•εΓίδ ίρδί εοηεείβΓεΙιΐΓ. Ει ηαείεοαΐ αΐίφιίά ρτα:[β-

εΐιι$ εαηεήι ρτορίετ άοχερίι. Υίιΐίδΐι ηιιοηκκίο ίιι ίρδίδ

ΒΠΙπιηίΐ νβι-8:ιη8 , 3(Ινοι•βιΐ:ιΐειιι ηε δβηδβΓίΐ ςιιίιίειη ,

8('ιΙ ριονί(Ι:ι $;ιρίειιιίη Οεί οιιιιιΪ3 :ι•ρι•ι:ι νειΊιτίΙ ίιι

]ικυη<ΐ3. Ει δίειιΐ Ιίεεί ηιιίβ ιικιγ^ίι ίΐ:ιιιι Ιυΐο οίτιι.ιΐ,

ηίΐιίΐοηιίιιιΐδ ιι;ιΐίν;ιιη ιβιίιιεί ρηίοΐιιίίικίίιιειιι . δίε οι

νίηυί, ςιιοευηιςυβ ο;ιιη ρι-.^εεειϊδ, βυαιη νΐιη ΒΧΐβτίΐ,
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κα\ ήνείχετο, ίνα διά πάντων τδν έαυτοΰ οίχίτην

λαμπρότερον άποφήνη. Ταϋτο γαρ άπαντα έλθόντι

τφ άνδρ'ι μετά πολλής της κακουργίας είποΰσα κα\

χατηγορήσασα τοΰ νεανίσκου ϊλεγεν ■ ΕΙσηΛθε προς

με ύ παις ό Εβραίος , όν εΙσήγαγες αρύς ημάς,

έμχαΐζαΐ μα. Αθλία καϊ ταλαίπωρε. Ούκ αύτδς

είσήγαγεν ώστε έμπαϊξαί σοι, άλλ' ό διάβολος σε είσ

ήγαγεν, ώστε μή μόνον μοιχαλίδα γενέσθαι , άλλα,

τδ ήκον εις αέ, κα\ φόνον έργάσασθαι. Κα\ έδείκνυ

λοιπόν εις άπίδειξιν των παρ' αυτής λεγομένων τά

Ιμάτια τοΰ νεανίσκου.

Έννόει μοι ενταύθα τοΰ χοινοΰ πάντων ανθρώπων

Δεσπδτου τήν φιλανθρωπίαν. "Ωσπερ γάρ των αδελ

φών αύτδν έξείλετο βουλομένων αύτδν άνελεϊν, χο\

παρεσκεύασε πρότερον μέν κατά τήν συμβουλήν τοΰ

'Ρουβήν είς τδν λάκχον έμβληθήναι, χα\ μετά ταΰτα

πάλιν κατά τήν συμβουλήν τοΰ Ιούδα τοις έμπόροις

διαπραθήναι, ίνα των δνειράτων ή Εχβασις εις έργον

έλθοΰσα πείση τδν δίκαιον, ώς ού μάτην ουδέ εική

εκείνα αΰτώ προεμηνύετο ■ ούτω καΐ νΰν ή άνωθεν

χε\ρ ήν ή τδν βάρβαρον εκείνον κατέχουσα , κα\ μή

συγχωρήσασα ευθέως έπ\ τήν σφαγήν δρμήσαι τοΰ

νεανίσκου. Τ£ γάρ ην τδ κωλύον, μαθόντα ώς είς αυ

τήν τήν εύνήν άδικήσαι αύτδν επεχείρησε, μή τούτο

ποιήσαι ; Άλλ' 4 εύμήχανος θεδς τοσαϋτην παρ-

εσκεύασεν αύτδν έπιδείξασθαι τήν πραΟτητα, ίνα έμ-

6ληθε\ς τφ δεσμωτηρίψ, και πάλιν εκεί τήν οίκείαν

έπιδειξάμενος άρετήν, ούτως έπ\ τήν αρχήν της βα

σιλείας παραγένηται. ΈθνμώΟη γάρ, φησ\ν, ό κύ

ριος αύτοϋ, καϊ ένέβαΛεν αυτόν είς τύ ύχύρωμα,

όπου οΐ δεσμώται τοΰ βασιΛέως κατέχονται. Εί

μεν γάρ μή επίστευσε, ούκ έχρήν αύτδν έμβαλεϊν εν

τψ δεσμωτηρίψ- εί δέ επίστευσε πάλιν αληθές είναι

τδ παρά της Αιγύπτιας λεγδμενον, ουδέ ούτω δεσμοί-

τηρίου άξιος 1|ν, άλλα άποτμηθήναι και δίκην δούναι

τήν έσχάτην. Άλλ' δταν ή άνωθεν δεξιά τήν εαυτής

πρδνοιαν έπιδείκνυται , πάντα εύκολα κα\ Λάδια γί

νεται, και οι άγριοι ήμερώτεροι καθίστανται. Τότε δέ

κα\ ή άνωθεν ρΌπή μετά δαψιλείας ήμϊν παραγίνε

ται, δταν πολλήν κα\ ημείς τήν άρετήν έπιδειξώμεθα.

"Επειδή γάρ μεγάλως ούτος ήγωνίσατο, διά τούτο και

μεγάλων απολαύει των αμοιβών. Κα\ μετά τήν τοσ

αϋτην άνδρείαν άπήγετο είς τδ δεσμωτήριον, κα\

σιγή πάντα ύπέμενεν. "Ιστέ γάρ όπως οί μηδέν έαυ-

τοΐς συνειδότες πονηρδν, έπειδάν ώς υπεύθυνοι κατα-

δικάζωνται, πόση κέχρηνται πολλάκις τη παρρησία

καϊ τή ελευθεροστομία , κατεξανιστάμενοι καΐ [599]

μεγαλοφρονοΰντες κατά τών τήν δίκην αύτοϊς άνευ-

θύνοις ούσιν έπαγόντων. Άλλ' ούτος ούχ ούτως, άλλα

χαί σιγ$ , κα\ πάντα πράως δέχεται, κα\ ανέμενε

μετά πολλής τής υπομονής τήν τού θεού ρΌπήν. "Ορα

γάρ πώς κα\ έν τώ δεσμωτηρίψ ων πάλιν τήν αρχήν

άπασαν αύτδς έδέχετο παρά τοΰ δεσμοφύλακος • εί-

κδτως• ΤΗν γάρ, φησ\, Κύριος μετά Ίωσηρ , καϊ

χατέχεεν αύτοϋ ΒΛεος. Τί έστι τδ, Κατέχεεν αύτοϋ

ϊ,Χεος; Πρδς οίκτον έπέκαμψε τδν άρχιδεσμοφύλακα,

κα\ πολλήν περί αύτδν τήν εύνοιαν έπιδείξασθαι πα-

ρεσκεΰασεν "Εδωκε γάρ αύτφ χάριν εναντίον αυ

τόν. Αληθώς ουδέν μακαριστότερον τοΰ τής άνωθεν

εύνοιας απολαύοντος. "Εδωκε γάρ , φησίν , δ άρχι-

δεσμοφύΛαξ τύ δεσμωττήριον διά χειρός ζφ Ίω~

νήφ. "Ορα πώς ύπεξίσταται 6 δεσμοφΰλαξ, χα\ πα

ραχωρεί, κα\ αύτώ τήν αύθεντίαν επιτρέπει , καϊ

«άντας τους έν τψ δεσμωτηρίψ ύπδ τήν εκείνου έξ-

ουσίαν είναι έκέλευσε. Καϊ ούχ ήν ύ άρχιδεσμοφύ-

Λαξ γινώσχων ούΊέν πάντα γάρ ην διά χειρός

Ίωσηρ, διά τύ τον Κύριον μεζ' αύτοϋ είναι, καϊ

δσα αυτός έποίει , Κύριος εύώδου έν ταΐς χερσΊν

αύτοϋ. Σκοπεί πώς συμπαρήν αύτφ διηνεκώς ή χά

ρις ή άνωθεν, καϊ πάντα άπερ έπραττε χάριτος ην

πεπληρωμένα.

Τοΰτο τοίνυν κα\ ημείς σπουδάσωμεν, Γνα μεθ'

εαυτών έχωμεν άε'ι τδν Κύριον, και ίνα τά παρ' ημών

γινόμενα ύπ' εκείνου κατευοδωται. Ό γάρ ταύτης

αξιωθείς τής όοπής, κάν μέσοις τοις δεινοίς ών τυγ-

χάνη, καταγελάσεται πάντων, κα\ ουδέν αυτά ήγή-

σεται, τού Δεσπδτου τών δλων, τοΰ πάντα ποιοΰντος

και μετασκευάζοντος , κατευοδοΰντος αύτφ άπαντα

χα\ τά δυσχερή ρ'άδια άπεργαζομένου". Πώς δέ δυ-

νησδμεθα μεθ' εαυτών έχειν τδν Κύριον, κα\ ύπ' αυ

τού κατευοδοΰσθαι έν άπασιν ; Έάν νήφοντες ώμεν

κα\ έγρηγορδτες, κα\ μιμησώμεθα τοΰ νέου τούτου

τήν σωφροσϋνην, καϊ τήν άλλην άρετήν, χα\ τδ φρό

νημα τδ γενναϊον, κα\ Ιδωμεν δτι ούτω χρή μετά

ακριβείας άπαντα διαπράττεσθαι, ώς μηδέποτε ύπ!>

τοΰ Δεσπδτου καταγνωσθή•>αι , άλλ' ότι ούχ οίδν τέ

τίνα λαΟεΐν εκείνον τδν άκοίμητον δφθαλμδν είδέναι,

άλλ' ανάγκη πάντως τδν άμαρτόντα ταίς τιμωρίαις

ΰπεϋΟυνον γενέσθαι. Καϊ μή προτιμδτερον ήγώμεθα1•

τδν τών ανθρώπων φίβον τής τού θεοΰ άγανακτήσεως,

άλλα μνημονεύωμεν διά παντδς τών ρ'ημάτων τοΰ

Ιωσήφ λέγοντος• Πώς ποιήσω τύ ρήμα τύ Χονιχ-

ρύν τούτο , καϊ άμαρτύ,σομαι εναντίον τού θεού :

"Οταν τις ούν λογισμδς ημάς διαταράττί), τούτο Ι κ τ$

διανοία στρέφωμεν τδ (Ιήμα , χα\ παραχρήμα φυγα

δεύεται πάσα άτοπος επιθυμία. Είτε ουν σωμάτων

επιθυμία τις άλω , είτε χρημάτων έρωτι, είτε δλ'/.η

τινί άτόπφ ηδονή, ευθέως τοΰτο λογιζέσθω, δτι έχαϊ-

νος ήμϊν έστιν ό ϊιχάζων, δν ούχ οΓόν τε λαθεϊν ουδέ

τά έν τη διανοία βουλευδμενα• κα\ πάντως διαφευ-

ξδμεθα χα\ τάς τοΰ διαβόλου μηχανάς, καΐάπολαύ-

σομεν πολλής τής άνωθεν συμμαχίας• ής γένοιτο

πάντας ημάς έπιτυχεϊν, χάριτι καϊ φιλανθρωπία τοϋ

Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, [600] μεθ' ου τώ Πα-

-ρ\, άμα τω άγίω Πνεύματι, δδξα, κράτος, τιμή, νΰν

κα'ι άε'ι, και είς τους αΙώ^ας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΞΓ.

Καϊ ού» ην γινώσκων ουδέν ύ άρχιδεσμορύΛαξ

διά Ιωσήφ.

α'. Τά λείψανα τών χθες ήμϊν είρημένων βουλόμεθα

σήμερον άττοδοΰναι τί| υμετέρα αγάπη, και τής κατά

τδν Ιωσήφ πάλιν Ιστορίας άψασθαι. "Ιστέ γάρ ο:ι

χθες είς μήκος ήμϊν εκταθέντος τοΰ λόγου ούκ ίσχύσα-

μεν περαιτέρω προελθείν, άλλα μέχρις εκείνου τδν

λόγον έστήσαμεν, ήνίκα διά τήν τής Αιγύπτιας σύκο•

φαντίαν ύπδ τού άρχιμαγείρου είς τδ δεσμωτήριον

ένεβλήθη. Διδ σήμερον άναγκαϊον διδάξαι τήν ύμετέ-

ραν άγάπην τάχατά τδ δεσμωτήριον αύτφ συμβεβη-

κότα. Επειδή γάρ ένεβλήθη είςτδόχύρωμα, καϊ παρ

εδόθη τώ άρχιδεσμοφύλακι, κάκεί τοσαύτη γέγονεν

εις αύτδν ή παρά τοΰ θεού όοπή, ώςπάσαν τήν αρχήν

τοΰ δεσμωτηρίου αύτδν έμπιστευθήναι παρά τού άρχι-

δεσμοφύλακος. Καϊ ού» ήν γινώσκων, φησίν, ουδέν

(ί άρχιδεσμορϋΛαξ διά Ιωσήφ. Είδες πώς έν αύ-

ταίς ταίς θλίψεσι γενόμενος ούδεμίαν αίσθησιν ελάμ

βανε τών λυπηρών, άλλ' ή εύμήχανος τοΰ θ*οΰ σοφίΛ

πάντα μετέβαλλε τά λυπηρά. ΚαΙκαθάπερτδν μσργα-

ρίτηνκάν ένβορβόρω τις καταχώσειε, τδ οίκείον κάλ

λος έπιδείκνυται ■ ούτωκα\ ή αρετή, δ«υ δ' άν αυτήν

" ΟηβΙιιΟΓ Π188. κατεργαζομίνον.

* δοχ ιη»> μή πρότερον ήγώμεθα
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έμβάλης, την οίκίίαν όύναμιν έπιδείκνυται, κάν έν

δουλεία, καν έν δεσμωτηρίω, κάν έν θλίψε•., κάν έν

άνέσει. ΈπεΙ ουν κα\ έν τω δεσμωτηρίω έμβληθείς

'είλε τδν άρχιδεσμοφύλακα, κα\ πάντίι/ν των αυτόθι

τήν έξουσίαν έδέξατο παρ' αΰτοΰ, Γδωμεν ενταύθα δπως

τής προσούσης αύτώ χάριτος έκκαλύπτει την ίσχύν.

Έγένετο γάρ, φησ\, /(βία γΛ βήματα ταύτα. Ποία ;

"Λπερ διηγήσατο μετά τδ συκοφαντηθήναι, μετά τδ

καταδικασθήναι τδ δεσμωτήριον οίκεΐν κα\ ού τούτο

μόνον, αλλά καΐ μετά τδ γνωρίσαι ήμΐν, ότι Κύριος

ην μετ' αύτοΰ, κα'ι δτ'. ύ άρχιδεσμοφύλαξ διά χειρδς

αύτοΰ πάντα τά αυτόθι έπέτρεψεν οίχονομείσθαι.

Έγένετο ουν μετά τά βήματα ταύτα, μετά τδ βλη-

θήνα•. αύτδν έν τω δεσμωτηρίω, Αμαρτύντα τι)ν

άργ,ιοινογόον καΐ τονάρχισιτοποιύν καταδικασθή

ναι ύπύ τοΰ βασιΛέως τό δεσμωτϊφιον οίχεΐν • χαϊ

διζάμενος αυτούς ό άρχιδεσμοφύΛαζ σννέστησεν

αυτούς τφ Ιωσήφ. Ουδέ γάρ ώς δεσμώτη λοιπδν

αύται έχέχρητο, άλλ' ώς κοινωνώ της φροντίδος, μάλ

λον δέ καϊ ώς ίκανώ έπικουφί£ειντάς συμφοράς τοις

αυτόθι καθειργμένοις. ΚαΙ παρέστη αύτοΐς, φησί.

Τί έστι τδ. Παρέστη αύτοϊς ; ΆντΙ τοΰ, παρεμν-

βεϊτο, ένεύρου αυτών τον λογισμδν, διήγειρεν αυτών

τήν διάνοιαν, ού συνεχώρει καταποθήναι ύπδ της

άΟυμίας. "Ήσαν δε ημέρας ποΛΛάς έντή φνΛαχή,

χαϊ εϊδον αμφότεροι ένύπνιον έν μι ι/, νυχτϊ δ τε

άρχίοινογύος χαϊ ό άρχισιτοπυιός. Άλλ' δ θαυμάσιος

ούτος Εργον ποιούμενος τήν τούτων παράκλησιν, ίδών

αυτούς ύπδ της δψεως τών όνειράτων τεταραγμένους

ν.α\ συγκεχυμένους τήν διάνοιαν, φησί • ΤΙ ότι τά

πρόσωπαύμών σκυθρωπά σήμερον; Έβείκνυ [ΟΟΊ]

γάρ ή τοΰ προσώπου χατάστασι; τήν ένδον ταραχήν.

Διά τούτο κα\ σοφός τις έλεγε • Καρδίας εύφραινο-

μένης ΟάΛΛει πρόσωπον έν δέ Λνπαις ούσης σχν-

Ορωπάζει. Έ~ΐ\ ουν εΐδεν αυτούς έν κατηφεία τυγ

χάνοντας διά τήν τών όνειράτων δψιν, έπυνΟάνετο

τήν αίτίαν μαθεΐν βουλδμενος. "Ορα πώς ν.αΧ έν δε

σμωτηρίω τυγχάνων τήν οίκείαν άρετήν έπεδείκνυτο,

και τάς άθυμίας έτέροις έπικουφίζειν έσπούδαζε. Τί

οΰν εκείνοι ; Ένύπνιον είδομεν, χαϊ ό συγχρίνων

ονχ Εστίν αυτό. Ήγνόουν -ού πρδς αυτούς διαλεγο-

μένου τήν σοφίαν ώς έν\ τών πολλών αύτώ προσεϊ-

χον, διά τούτο ουδέ τδ ένύπνιον λέγουσιν, άλλ' δτι

μόνον είδον, καί φασιν • Ουδείς έστιν ό συγκρίνων

αυτό. Άλλ' δ θαυμάσιος άνήρ φησι πρδς αυτούς•

Ούχϊ διά τοΰ θεοΰ ή διασάφησις αυτών έστι ;Δί-

ηγήσασΟε ουν μοι. Μή γάρ οίκοθεν επαγγέλλομαι τι

ύμϊν έρεΐν; θεός έστιν ό άποκαλύπτοιν. Λιηγήσασθε

νυν μοι. "Ορα σύνεσιν κα\ ταπεινοφροσύνης ύπερβο-

λήν. Ούκ είπεν, δτι Έγώ ύμΐν διακρίνω, έγώ ύμϊν

λέγω τών όνειράτων τήν έκδασιν, άλλα τί ; Λιηγι)-

αασθε οΰν μοι. θεδ; γάρ έστι μόνος ό τά τοιαύτα

άποκαλύπτων. Καϊ διηγήσατο ό άρχιοινοχόος. Καϊ

άκουσας ύ Ιωσήφ φησι ' Τοϋΐο ή σνγχρισις αύ

τοΰ. 01 τρεΤς πυθμένες. τρεΤς ήμέραι ε'ισίν έτι

τρεΤς ήμέραι, χαϊ μνησΟήσεται Φαραώ της άρχιοι-

νοχοΐας σον, χαϊ αποκαταστήσει σε, χαϊ δώσεις

τύ ποτιφιοτ Φαραώ εις την χε7ρα αύτοΰ κατά τήν

άργ,ήν σου τϊ\ν προτέραν, ώς ήσΟα οινοχόων.

'ΛΛΛά άναμνήσθητΙ μον διά σεαντοΰ, δταν ευ σοι

γένηται, χαϊ ποιήσεις έπ' έμέ (Λεος, χαϊ μνήσθηιι

ιερϊ έμοΰ αρές Φαραώ, χαϊ έξάξεις με έκ τοΰ

■ίχυρύψατος τούτου, δτι κ.Ιοπχί έχΛάπην έχ •)~ης

Εβραίων, χαϊ ώδε ούκ έποίησα ουδέν, χαϊ ένέβα-

λύν με είς τόν Λάκκον τοΰτον. Έπίΐοή προεμήνυ•

σεν αύτώ τά μέλλοντα αύτώ χρηστά συμδήσεσθαι,

χαϊ τήν καταλλαγήν τοΰ βασιλίιος, φηϊ'., ΜνήσΟητί

μον διά σεαντοΰ, δταν απολαβής σου τήν εύημερίαν'

μνήμην ποίησαι τοΰ σοι ταύτα προμηνύσαντος, χΛ\

ποιήσεις έπ' έμέ έλεος.

β'. Τούτο άχούων, αγαπητέ, μή μιχροψυχίαν κατα-

γνώς τού δικαίου, άλλα ταύτη μάλιστα έκπλάγηθι, δτι

τοσούτων δυσχερών δντων, τήν αυτόθι οίκησιν γεν

ναίως κα\ ευχαρίστως ΐφερεν. Εί γάρ κα\ πολλάκις

τήν παρά τού άρχιοεσμοφύλακος έξουσίαν είλήφει,

άλλ'δμωςέβαρύνετοτδ κατακεκλεΙσΟαι, και μετά τών

αύχμώντων καϊ (ίυπώντων είναι. "Ορα γάρ αύτοΰ κα\

έκ τούτου τήν φιλόσοφον γνώμην • δπως μετά ανδρείας

έφερεν άπαντα, διά πάντων πολλήν τήν ταπεινοφρο-

σύνην έπιδεικνύ μένος. Καϊ ποιήσεις έπ' έμέ έΛεος*

χαϊ μντισΟήση περϊ έμοΰ πρύς Φαραώ, χαϊ έξάξεις

μεέκ τιΰ όχνρώματος τούτου. Έννόει μοι ενταύθα»

πώς ουδέν λέγει κατάτή; μιαρας εκείνης μοιχαλίδος,

ουδέ αιτιάται τδν δεσπίτην, ουδέ τήν τών αδελφών

περ\ αύτδνάπανΟρωπίαν διηγείται, άλλα συγκάλυψα^

πάντα, φησί -ΜνήσΟητί μου, κα\πο£ησον έξενεχΟήναί

με έκ τού όχυρώματος τούτου ■ "Οτι χΛοπΓ\ έκΛάπην

έχ γης Εβραίων, χαϊ ώδε ούκ έποίησα ουδέν, άΛΧ

έ>έ€αΛόν με είς τύν Λάκκον τούτον. Μή απλώς

τούτο παραδράμωμεν, άλλ' έννοήσωμεν της [602]

ψυχής αυτού τήν φιλοσοφίαν, κα\ δπως καιρδνεύρη-

κώ; τοιούτον, κα'ι είδώς δτι δυνήσεται άπαντα όάρ*

χιοινοχόος έν ευημερία γεγονώς γνωρίσαι τφ βασιλεΓ

τά κατ' αύτδν, ού τήν Λίγυπτίαν διαβάλλει (πάλιν

γάρ τά αυτά έρώ), ού τδν δεσπότην άγει είς μέσον»

ουδέ τους αδελφούς• ού λέγει τήν αϊτίαν, δι' ήν τδ

δίίμωτήριον οϊκεϊν κατεδικάσΟη, ουδέ σπουδάζει δεϊ-

ξαι τήν παρανομίαν τήν είςαύτδν γεγενημένην άλλ'

ενός μόνου γίνεται, ού τοΰ εκείνων δηλαδή κατηγορή-

σαι, άλλα τοΰ υπέρ έαυτοΰ μόνον ειπείν. ΚαΙ τά μέν

παρά τών αδελφών συνεσκίασεν είπών, ΈχΛάπην

έκ γης Έβρα'ωνζΛ δέ παρά της Αιγύπτιας εκείνης

τής ακολάστου ουδέ είς μέσον άγει, ουδέ τήν παρά

τού δεσπότου άδικον κατ' αυτού άγανάκτησιν. 'Αλλά

τί φησιν; τΩδε ούκ έποίησα ουδέν, άΛΛ' ένέβαΛόν

με είς τδν Λάκκον τούτον. Ταύτα άκούοντες παι-

δευώμεΟα, έπειδάν τισι τοιούτοις περιπέσωμεν, μή

εκείνους σπουδάζειν περιβάλλειν λοιδορίαις, κα'ι τήν

γλώσσαν άκοναν κατά τής έτερων κατηγορίας », άλλα

μόνον πράως κα\ ήμέρως εαυτούς ανεύθυνου; δεικνύ'

ναι, ν.α>. μιμεϊσθαι τδν Οαυμάσιον τούτον, δτι ουδέ έν

συμφορά ών κατεδέξατο κάν μέχρι βημάτων έκπομ-

πεύσαι τής Αιγύπτιας τήν άσέλγειαν. "Ιστέ γάρ δτι

πολλοί πολλάκις καϊ υπεύθυνοι δντες έγκλήμασι,

πολλή τϊ5 άναισχυντία κεχρημένοι τά εαυτών πλημμε

λήματα έτέροις περιάπτειν έπιχειροϋσιν ούτος δέ

τού ηλίου φανότερος ^ τυγχάνων, κα'ι δυνάμενοί

άπαντα μετά αληθείας ειπείν, κάκείνης τήν μανίαν

κατάδηλον ποιήσαι, κα\ έαυτδν περιφανέστερον άπο-

δείξαι, ουδέν εκείνων είς μέσον άγει. Ουδέ γάρ τήν

παρά τών ανθρώπων έθηράτο δόξαν, άλλ' ήρκίΐτο τ|)

άνωθεν εύνοια, και τδν άκοίμητον εκείνον μόνον όφθαλ-

μδν έβούλετο έπαινέτην έχειν τών γινομένων. Δι δ

κα\ σιγώντος αυτού, κα\ πάντα κρύπτειν έπιχειρούν-

τος, ό φιλάνθρωπος Δεσπότης εις τοσαύτην αύτδνπε-

ριφάνειαν ήγαγεν, δτε καλώς είδε τδν άθλητήν άγω-

νισάμενον. Τέως δέ μάθωμεν κα\ έκ τών μετά ταύτα

γινομένων τήν ύπομονήν τού άνδρδς, κα\ δπως πρδς

τήν μέλλησιν ούκ έδυσχέρανεν, ουδέ άπεδυσπέτη σεν

άλλα μετά πολλής τής προθυαίας άπαντα φέρων ηύ-

χαρίστει τω ταύτα συγχωροΰντι γίνεσθαι Δεσπόττ).

Ταΰτα άκουσας δ άρχισιτοποιδς, κα\ νομίσο^ και τ»

11 Γ.οίϋϋιι. χαχηγορίβς.

■ί ΟοίβΙιπ. ΘΙ 53μΊ. ίιι ΙΒ3Τ$. φανερώτιρο;.
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ειίαιη ίη μίλι ΙιιΙγ. βΐϊαιη ίιι οϋιΐβΓβ, βιίαιιι ίιι αΠΙίεΓιοηε,

νΐιβιιι ίη |>Γίι8ρβΓΪΙαΙι•. Οποηίηιη ίβίΐιιι• βΐ ίη εακεκιη

ευιΐ)βεΐιΐ8 δϋιί εοιιεϋίανίΐ ρΐίρΟοίιιιιι αηιΐίί, ει βιιρβΓ

ηιηιιεδ ηιιί ιΐ)ΐ «ταιιΐ ροΐεεΟΐεηι ηΙ> εο ηοοβρίι : ν'κΐιη-

■πιΐ3 ει Ιιίε φιοιηοιίο νΐιη {,τηΐίιΐ! δίηί εοηεβδδ» ηι.'ΐιιί-

Γβδίηι-ίΐ. 1. Γιΐϊΐκιη ειί βηϊι», ίηψιίΐ, ροιί νβτία Ιιαχ

(Ιίορ. 40). Οιι;ιϋ:ι? (}ιι;ε ηαιτηνίΐ ροδί Γαείαπι εαίιιηι-

ιιίαιη, ρο-.ι<] ιι:ι ηι εηηιϊειηηαΐυβ βδΐ αά <•:«ι•ειτειιι : εΐ ιιηιι

Ιιοε δοΐιιιη , 80(1 ει ροδΙιριαιη δίςηίίίε:ιΙιιηι 6δΙ ηοΐιίδ

Πηιη'πιιιιη ευηι ΪΙ Ιο Γιιί>δε, ει ρι;ι•Γεεΐυηι εηι-εεπδ οπι-

ηία ιρι.ΐ! ίΙ>ί ει•αηΙ ίρβί εοιηπιίίίδδβ, ιιΐ ρβι• ίΙΙιιιιι ηύιηϊ-

ιιϊίΐΓ.ιΠΊΐΙιΐΓ. Ριιείιιιιι ειί, ΐηιμιίΐ, ροιί νετύα Ιΐ(ΐΰ, ροίΐ-

αυαιιι ίη]εεΐυ$ οδΐ ίη εαΓεβΓεηι, αιηι ρεεεααεηΐ ρτκ\εαιι»

ρ'ιηίετιιατιιηι ι•ί /ιπγ/Ίπηϊ ρϊιΐοηιιιι, 2. εΐ3. εοηάειιιιιαίϊ

ιιιιιί α τεαε , «ί ίη ειιτεετεηι ηηΐίετεηίιιτ, 4. ηηοι ρτα;-

(εείιη εατεει-1» ίοιερίιο εοηνηεηάανΐι. Νοφιβ ειιϊιη ιιΐ

νίηείο 115118 εβί ίΙΙο, δει! υΐ ειιηηιιιι ρηπίε'ιρε, ϊηιο ηι

εο ςιπ ίΐιί ιίοιοιιίοπιιιι ηιΙδβΓΐαδ δηίαπ ροδδεί. Ει αάιϊι-

ι'ιί εΐι , ΐηπυίΐ. Οϋίά" εδί , ΑιΙιίίιίΐ «'» .' Ιΐοε εεΐ, εοιιβ >-

ΙαΙυδ ε5ΐ , ι ιιΙιοι•;ι νίι εοπιπι ιιιοιιΐοδ, ετεχίΐ εοπιπι ηιιί-

11108 , 1 1 ιιπιι ρεπιιίδίΐ :ι|«<>ι1κ.•π ρπι: ΙΠδΙίΐία. ΕηιιιΙ

αηίειιι ά'ιεύιιι ιιιιιΐιίι Ίιι εατεετε , 5. «ί νϊάετιιιιί ιιίετφιε

ίηιοιιιηίιιιη ίη ηοείε ιιηα, ρτα;(εεΙιι» ρϊηεετιιατιιιη εί ρτα-

(εεΐιι» ρϊιΐοηιιιι. δειΙ ΙιεηΙιιβ ίΙΙε , ειιϊ ειΐΓ* επιΐ ιριο

ιιιοίΐιι εοη$οΙ»ΓεΐυΓ ίΙΙοδ , οι \\Λ\1 εοδ ο!) νίβίοηβιη ίιι-

δοιηηίοηιηι ΙιιιΊμπ, ει πιειιΐε εοηΓυηόϋ, (ΙίείΙ : 7. €«τ

ΙαάιΊ νεχίην ΙιυιΙίε Ιιιιη οίιηηΙ>ΊΙ<ΐ' εί ηκηΐιν ? Ο-ΊιίιιΙι•-

Ιιηιιΐ οιι ΐ η ι Γ:ιεϊε$ εοπιιη ίιιΐιΐί. Ιαΐβιιίεηι ρβΓίυΓηηΐίοηειη.

Ι'ΓΟρίβΓβα ει καρίεηβ (]ΐιίιΙ;ιιη <Ιί<•οΙ>;ιΐ .- €οτάε Ικίαηΐε

βοιεί {ηεϊα, ίη ΐτ'ιιΐϊιϊιι αιιίειη εχιίιίεηΐε, ηι&τίί (Ρτον.

15. 15). ΙςίΐιΐΓ ηιιίη νίιΐίΐ εοδ ΐΓίβΙίΐίη ηΐϊιείοδ |τορι< γ

ϊιιίοιηηίοηιιη νίϊΐοηβηι, <•ηιι*η ιιι «Ιϊ^οιτο νοίεη» πιχι-

νϊι.ΥίίΙβ (ριοιικιϋο εί ίη εηΓεβΓε εχβίδίοηβ 8ΐι:»ηι οβίεη-

(ΓιΙ νίιΐιιΐοηι , ει ηΐίοηιιιι ηιθ6ΓθΓο$ :ι11ετ3Γε βΐυίΐιιίι.

<)ιιίιΙ ίμίΐηΐ' ίΙΙι .' 8. ΧοιηηΊιιιιι νϊίΐίηιιι», εί ηοη ε$ί ηιιί

εο»)εοΜ Ηίηά. Ι^ιιοκιΙμιιΙ δηρίειιΐί.ιηι ε]"ΐ« ευηι ηιιο

ΙικίιιεΙιηηΐϋΓ, $εϋ νυΙββΓβηι ;ιΙίΐ|ΐιεηι εβδεεχίδΐΐιηοΐωιιΐ,

ιΊ ρηιριεΓ&ι ,'-οιηιιίιιηι οϊ ηοη η;ιιιηηΐ, ϋβϋ Ιηηΐυιη 8β

νϊοίββε (ϋευηΐ , ει ίϋϋυηΐ : ΝυΙΙιυ ε«1 ηιιί εοιι]εεΐεΐ

ίΙΙικΙ. Υεπιπι :ΐιΙπιίπι1>ίΠδ ίΙΙο υϊγ ϋϊείΐ εϊδ : Νοηηε α

ΙΗο ιηαηϊ^εϋαΐΐο ερα β«/? Νατταίε ψίητ ηιϊΐιϊ. Νιιπι η

ηιβ ϊρβο ρΓοιηίΐΐο νοϋί» :ι1ϊ<|ΐιί«Ι ηιε ιΙίιΊιιΐ'πιη ? Οειι«

Γ81 α,ιιϊ ΓενεΙαί. Νατταϋ ϊφΐΜ ηύΜ. Υϊίβ ιιιΙβΙΜςοηΐίαιιι

ει ΙιιιηιίΙίΐηιίδ εχεεΙΙεηΐϊ.ηιη. Νοη ο"ίχϊΐ , Κ^ο νοΙ)Ϊ8 (ϋ-

ρκϋεο, ε^ο νοϋϊβ ά'κο ίοηιιιίοπιιη ενεηΐιιιη; 8βι1 φικΙ ?

Χαιταίε ι'ηίίΐίΓ ηιι'Αϊ. ϋευ<> εηίπι εβί 8θΙιΐ8 ςυί Ιηϋα τε•

νείιιΐ. 9. Εί ηβιταώ ρτ<ε[εα*ι ρΐιιαηιαηιηι. 12. {/<

ηιιίειη ανάϊνϊΐ ΙοιερΙι, ϊηφιίι : Ηχε ε*ΐ ϊηίετρτβίαΐίο ς/κ«.

15. Ίτε» ρτοραί/Ίηει, ιτει $αηΙ ίίίβ« : αάΙκιε Ιτε% άϊε*, εί

κουκί ί'ί/ιιι• ΡΙιαταο Ιιηε ρΐηεεηιαηαη ρταβείατα: '. εί

ΙιΊιΐι τε»ΙϊΙηεί ίε, εί άΜ$ ροαιίιιπι ΡΗαταοηί ίη ιηαηηιη

< (Ηί )ΐιχ/α ρΗίΙίηηηι υ/ρχίιιηι Ιηιιι» , ιι! ιυΙ<ΰη$ , τϊ/ιιιιιι

ί.φηκίηι». 1 1.ϋεά τεεοτάατε τηεϊ ρετ ΙειηείϊρηιΐΗ, φιαιηΙο

ιΛί Ιιεηε ετϊι, εί (ααε» «ιίΑι' ικϊκηεοτάϊαηι, εί ηεηιοτ εήι

ηιΗ αριιά ΡΙιαταοηεηι , εί εάαεει ηιε εχ εατεετε Ιιοε :

15. φιία (ηπίιη αΜαεΙιιι ,ιιιιιι εχ Ιεττα ΙΙεΙιτχοτνη , εί

Με /■-<-» ηιΐιίί , ει ιιιιιιιί$<ΐΊΐιιΐ ηιε ϊη ηπηε Ιαεαηι. Οιπ.ι

|.γ.ι ιΐίλιτηι βί Ικ>ηη ενεηΐυτα , ει ΓεεοηιίΙίΐηιΙυιη τε-

ςεπι , <Ι•ΓΪΙ : Ιΐεηχοτ ειίο ηιεϊ ρα ίεΊραιιη , ηηαηπΌ ' ('/ιίδ! , ΛείτααΊοηει*.

Ιι•1ί<.Ίΐ:ιΐι•ιιι Ιιοηι οΐιΐϊιιιιοηδ, ηιεηΐίοιιοηι ΠκίοικΙ» ι]ιΐί

οιιϊ Ιΐίτε Ιιηί ρΓ.τ(Ιΐχίΐ, ει Γβείεβ ηιίΐιϊ ιηΐκεπεοπίίίΐη.

2. Ροηίΐηάο αιώηϊ ,ΙοαηιΙή ι/ιι,ιιιΐιι; ψιιιιιία ερια ετςη

ρτοχΐηιιηη εαΗΐυι. — ΙΙχε ηιηΐίεηδ , ιΐϋβείο , ηβ εοιι-

ιίειηηεβ ρΜδϊΙΙ.ιηιηιϊΙαίειη ίϋδΐΐ : δβ(Ι Ιιίε πιιίοηε ροιίβ-

βϊιηυιη οϋδΐιιρβδεε, «]ϋοϋ οιιη Ι»ιη ιιιιιΐΐα βίδβηΐ ιηοΐε-

δΐη, ιαιη ΓοΠίΙβτ ει «ηυο βπϊιηο ΙιιΙίΐ ίΙΙ:ιιη ίιιΐιαυίϋι-

Ιίοηεηι. Ναηι Ιίεεί πια^ηβαι η ειΐδίβίΐε εαΓεεΗδ ροιε-

δίβιειη 9εεερι'38εΙ, ηΐι»ιηεη ^γ3τ.ίο:ιΙιιγϊιι ΐαηΐο ρχίίοι-β

ειιηι δοηΐίιΐϊβ ει δηιι.ιΐίϋίδ Λ^εικίο. Ν.ιηι νί(Ιο ε]ιιβ ρΐιϊ-

Ιοβορηϊεβηι ηιεηΐεηι, ςυοηιοιίο ΓοηίΐεΓ Ιυΐεηΐ οιιιηία,

ίη οηιιιίηιΐδ ηιηβηαηι άεεΙβΓαιιβ βιιίηΐίΒ ΗιιιηϊΗίαιβη;.

Ει ίαείε$ , ίηουίΐ, ί» ηιβ ηίΐιετϊεοτάίαηι, εί ηεοτάα\>ετ\ι

ιιιιί αριιά ΡΙιαταοηεηι , εί εάπεε» ιηε εχ εατεετε Ιιοε.

Λιίειιϋε, οΙ«εεΓο , ηιε ο,ηοιηοιίο ιιίΙιίΙ ϋίοαΐ εοπιπι

δεοΐυδίβιη ίΙΙαηι ΛΐΙιιΙίεΓίΐηι , ηοιρκ» αι^ιιαΐ ιίοιηίιιυιη ,

ιι.ψιε ηβΓΓεί Γγ31πιπι ίιι δβ ίηΐιιιιηίηίι.ιίειη, βε<1 Ιεειίϊ

οιιιιιίΐιπδ , (Ιϊείΐ : ΚεεοπΙβρβ ιηβϊ , ει Γ»ε είΐυεϊ ιηβ εχ

εϋΓεει-ο Ιιοο : Οαΐα (ΗΠϊηι αϋάιιαιίί ινπι άε Ιεττα Ηβ•

/τβτοπιιιι , εί Με ΜΜΙ [εεϊ , ει ΐιηηιηεταηΐ ηιε ϊη Ιααηη

Ιιαιιε. Νβ ρεΓίιιηειΟΓΪε Ιιοε ρΓ35ΐεΓεΛηιιΐ8, δεθ εοηδϊϋε-

Γεηιιβ φιηπι ρΐιϋοδορίιίεη ιηεηΐβ ρΓχϋΐΐϋδ ΓπεηΙ, β»

ςιιοπιοάο ΐηνβιιΐη ορροππηίοιβ Ιεηιροπδ,εΐ βείεη*

ρΓ,τΓβεΐιιιη ρϊηεοηι.ιπιηι ίιι Γοϋεειη δίβΐυιη ιτΜίΐιιΐιιιιι

ροδ&ε οηιιιβ ηεςοιίυηι δΐιιιιη το°\ δϊ^ηίΓιοβΓβ , ιιοιι

^Βγρίίιιιη ΓβρΓβΙιβηϋϊΙ (ίιεΓυιη ειιϊηι ε»(1εηι άϊεβιιι),

ηοη ϋοιηϊιΐϋπί ηΙΓϊΠ ίιι πιβ<ϋυιτι, ηοη ΓΓΛίΓεβ; ηοη (ϋείι

εβυδβπι ρπιρίετ ηιιαηι εοικίεηιηηΐιΐδ ίιι ίη οηΓεβΓεηι ,

ηεςηε δεείιιβ ίιι δβ ουιιιηιί^ιιιιι ιιηΓΓΠΓβ βΐιιϋεΐ : βειί

Ιιοε πηοιη ευΓαΐ, ηοη ιιι ίΙΙοβ εοικΙεηΛηεΐ , β«1 πι ρη>

δε δοΐο ά'ιαιί. Ει ΓγλΙγοπι ςιιίιΙιΜίι επιΐδαιη οεευΐΐιτίΐ ,

(Ιίεεηδ : Ρητίο ιώώιείιιχ ιηιιι εχ Ιεττα ΙΙεΙιτα-οηιιιι : φιχ

3ΐιΙεηι Αίξγρϊια ΪΙΙ.ι ΓεεβΓ.α , ηοη ρΓοΓεη ϊη ηκ-ιΐίιιηι ,

ιιοηιιβ ϊιΟϋδίβιη (Ιιιιηϊηί δυϊ ΐτξ» δβ ίηϋίβηηΐίοιιβιη.

8β(1 φιΜ ι1ίείΐ? Ηίε [εα ΜΜΙ , εί ΐηιηιί$εταηΙ τηΐ ί»

εατεεταιιι Μιιιε. Η:ι•ε ΜυϋίβηΙβδ ϋίδε.ΐίηιΐδ , δι ίη ΙαΜ:ι

ίηοίιΐΐ'ΐ'ίιιιιΐδ , ιιι εηνεαπιιΐδ ιιε εοηνίεϋδ ΗΙοδ , ςιιί ηο»

τι;χ3Γυηΐ , ίηεεδδαηιυδ , εί αά 3εειι«3ΐίοηεπι ' ϊΙΙοηιι»

Ιίη^ιι.ιιη 3ευ.ιηιιΐδ : δβ(Ι δοΐιιπι ιΙειηοιιβίΓβηΐΗδ ίη ιηβιι-

δΐιείηιϊίιιε 61 ΙεηίΙαΙβ ιιοδ ίιιηηχίοδ ε>5β , ει ίηιίΚ'ίικίΓ

ίΙΙιιηι »(ΙηιίΓ:ιυίΙεηι, φΐϊ ηε(]υε ίη εαΙ:ιιηίΐη(β εχδίβίεη»

νοίυίΐ νεΙ νβΓϋίδ ροΐιιΐΜπίί.ιηι ει Ιίίικϋηπη Λμχρίίίο

ύίτυΙς.ΊΓβ. διϊΐίδ εηίπι ιηιιΐΐοδ εΓΪηιίηίουβ εΐί.ιηι οΙ>-

ηοχίοδ, ηιη^ΐ).ι ίηιρυϋεηΐία ίη αΐίοδ δυο (1•Ίίεΐ3 Ιπιηδ-

Ιιί ι η ευηηΓί : Ιιίε ;ιιιΐειη δοΐβ εΪ3ΓΪ0Γ εχδίδίεηβ, ει ο,ιιϊ

ροιεί'Λΐ οιηηία ευηι νεποίε ά'ιιχτβ, ει ϊΙΙίιΐδ ίιι-.Ίΐιηιη

ιη.ιη ίΓοδίηηι Γβεετε, ει βεηιείίρδίιηι (ΙαιίοΓβιη ϋβιηοη-

δίΓΑΓε , ηίηίΙ ίΙΙοηιηι ίη ηιι-ιϋιιιη .ιΓΓιτί. Νοηηβ εηίιη

Ιιιιηαη:ιηι νεπ3Π3ΐιΐΓ (,Ίογϊ.ίριι, βγ-ιΙ δΐιΓΠείυΙ»! βί Ββηβ-

νοίε-ηΐία ί,υροπκι, εί οειιΐηιη ίΙΙιιιιι δοΐιιπι ηιιί ηοη «Ιογ-

ηιίΐ ηαοβΓβ τοΙε1)ΛΙ 1ηικΙ;ιΙοιοιη Γβείοι-υιη δΐιοηιιη. Ιιΐοο

δίΐεηΐβ εο , 61 οιιιηία οϋΐε^εκ ιηοΐίβηΐβ, εΐοηιεπδ Ι>ο-

ηιίιιυδ ίη ΐηηίαιη ειιηι ςίοπαιη ρβΓαιιχίΐ, ηιΐ3ηι1η νί Ιιι

αΐΐιίείαιη βυιιηι τεείβ εεΠαδβε. Χιιη αιιίεηι ιΐίδεηπ.υϋ

εί εχ ϋβ '|ΐι•«: ρο$ΐεα βεηυυηΐυΓ νΐπ ραΐίεηιίαπι , ει

(]ΐιιιηιο(1ο ηοη ρηνηίπη ΓετΙ (ΙίΙαΓιοιιεηι , ηειριβ 3 (ηα

3ΐαεηΐ3ΐβ <•\ι ίιϋι ; δει! .ΐ(]ΐιο ηηίπαο οιηηία Ιεη , «Ι
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ΙίΓοιηρίο ρηΐϊηδ α^ϊΐ Ποηιϊηο 8ΐιο , ο,υί Ιΐίοο Πεπ ροι•-

ΙΙΐίΐΙεΙί.Ίΐ. Ηίϋ .'ΐιιά'ΪΙΪδ, ρπιιοερδ ρίδίηηιιη Γ31ΙΙ8 ι•1 Η1ΙΙΙ1Ι

βί 1)1 δοιηηϊιιιιι 1>οπϊ ηΙϊφΐίιΙ ρίΜίδϊ^ηβΓΟ, ιιμγπιι ει βο-

ιιιιιϋ νίϋίοιιβηι. (}υοι1 ιιΐ ηιιιΐίϊΐ ,ΙυίορΙι, ηοοορίη ΐΊίηιιι

βχ δίφοι-ηβ ι-ενείαιίοηβ ο]ϋ8 ϊηίει-ρι-εΐκΐίοιιε, ρκεαΊεϊΙ

ίΙΜ ίηίοπίοιη ίηιηιίιιειιίειιι , ει (Ιίιίι : 19. ΑάΙιιχε ίτε*

<Γιι•$ , ιΊ α«[ετεί ΡΙιαταο εαρια ΐιιιιιιι α ίε , Π ΝΐζρεηάεΙ

ίε ϊη Ιί^ηο ; εί εοιηεάεηί νοίιιετε» εαιΙΊ εατηα Ιιιαε α ίε.

ΡιορΙοΓ Ιιοο ρπιΐδ (Ιίοοίκιπι, ίηΐ|ΐιίΐ, ηοη 3 ηιείρδο νοίιίβ

ρποιΓιοο , δβιΐ ςιι.χ'οιιπίφΐβ Οοιια ΓβνβΙηνβΓΪΙ : ιιΐ β'ινο

Ιιοηιιηι ΜίφΐΜ , δίνε πιαίηιιι ρι-χ$ίςιΐ6ΐ ςοπιηίοηιιη

νί^ο, ηοη πιϊΐιΐ 3(ΐ8θπ1>.Ίΐίδ. Νοη βιιΐιιι α ηιε Ιι.χε Ιο-

ηικίΓ, &εϋ ίΙΙο νοΙ)'ΐ8 ιΙόόΙ.ΊΓΟ, φιχειιηιΐ|ΐιε διιρβπΐίΐ £Γ -

Ιία ιιιίΐιι ηκιηίΓεδΙβπι. Οχίεηιιη ουιιι βϋβίδειιΐ ΒίδΙιιΙί

Οίοί., ιιρβιβ ίηιρίεΐβ μιιιΙ φΐ.ο ,ΙοΜ'ρΙι <1ίχεΓ3ΐ :βΐ8Ϊειιί

ίρ$ϋ ίιιΙοφΓΟί.ιΙπδ οιαι , ίι:ι εοηΐίςίΐ ηίπηυε , οι ίΙ'.ο

φΐίιίοιιι ;ΐ(1 ρπ>ΐίιΐ3ΐη Γοιίϋΐ Γ. Ίϊοϊ Ιη Ιοιιι , Ιιίε ;ιιιΙιίιι

ραβηκιη ΙυίΙ. 23. Ροττο ρηΒ[κ!η* ρίηεετηατΗΐη , φΐί

13Π13ΙΙ) οοιίδοίαιίοιιοηι 3θθοροι•3ΐ , ηοη ε»ί τεεοτάαίιΐί

ίοκρη , »εά οΰΐίΐιΐί ειί «/««. Υίύβ "ιίοπιιιι ]υδΙιιπι ϊη ρπ-

Ι;ΐ'8(Γ3 3ϋηιΐ3 οεπβηΐβιη , οΐ βιια; νΪΓΐιιΙϊβ εχηίοεηίειη

χροοίιιι'ιη.Ί, ηοη ρβΠΐιΗωπ, ηοαυβ εοηιιηονοπ, ιιβα,υβ

Μ-^Γβ ίειτο. Ν»ηι βί φΐίδ εχ νιιΙ|ξ3ΐϊ1)ΐΐ8 ΓυϊϋββΙ, ίΐα Γογ-

13881$ ίηΐι-α βε ιΓιχίδδεΙ : Ουίιΐ Ιιοο τεί ? ρι-χΐ'εείιΐδ ρίη-

ΓοπιβΓίιιη , ηιοχ υΐ ϊηΐ6ΓρΓβΐ3ΐυ$ 8υηι εί δοιιιιΓιοπιιιι

νίδίοιιεηι , ρηδίϊηαιη ϊοϋοιίηίοιη ηοοορίΐ : εί ηοη ε&1

ηιειηοΓ ε]»8 φΐί βίυί ρι-χϋίχίΐ. 111β φΐίϋοιτι «οΐίια Γείί-

οίαιβ ΓπιϊΐυΓ , εβο βηΐεηι , φΐί ηϊηίΙ ιτκιΐί οροπιΐιΐδ

81)111, Ιιιο εοηεΙυϋοΓ οηηι Ιιοηι'ιοκΙίδ, ειιιη Γιιπυιΐδ, ειιιη

ΙβΙΐΌΐιίΙιυδ, ειιιιι ΪΪ8 <] 1 1 ϊ ίιιιιιιηιεη ι»;ι];ι οοιιιιηίδοηΐιιΐ.

ΝίΙιϊΙ Ιιοηιιη νεΙ (ϋχϋ, νεΙ οοβίΐ,τνίι : δείεοΒΐ εηϊηι :ιηι-

ρΙϊοΓ.ι 8ίΙ)ί 8ΐ;κΙί3 ρηταιί, ιιΐ Ιθβίΐίηιο οεΐ'Οιιάο εΐηιίυπ

ΓϋΐΙίΐΐΓΐΙΌΙΙΙΙ' 0ΟΓΟΙΙ3.

3. ΟοηδίοΌη ειιϊιιι ιριοιιιοιίο ροδί Γ65ΐϊΙυΙϊοηβηι ίΙ-

1ίιΐ3 (Ιιιο 3ΐιΐιί ρηΐεπεπηί. ΟροΠεϋαΐ βηίιη βχβρβοιαιϊ

Ιειιιριιβ ορροί ΐιιιιιιηι, ιιΐ ιιι,ί]οιί πιηι (,Ίοι-ία ίικίι: ειΐιι-

εεΐ'εΐιιΐ'. 8ί εηϊηι ρίΜΊΊτΐιι* ρίικ•(ΐπι:ιιιιηι βηΐβ βοηιιιί»

ΙΊΐ3ΐ'30ΐιί$ Γεεοΐ'ΐΙ;ιΐιΐ8 , ειιιη 8ΐιΙ)8ί(1ϊο μιο 1ίΙιϋΐ-:ΐ88>Ί ,

ΓογΙ»88Ϊ8 ηοη ΐηηι ρει>ρϊειι:ι ΓιιίϊβοΙ α Γι ί η ε]υ8 ν'ιπιιρ.

Νυιιε 3υΐεηι βοΙοι'8 ει κηρίεηΒ 1)ειΐδ κεΐειικ, βϊειιΐ ορίϊ-

111115 3ΓΐίΓεχ , ηιιιιιιΐο Ιειηροΐ'ϋ ίη ϊι,ίιο <1εΙ)83ΐ 3ΐιηιιη

Ιβικτί , ει ϊΐΐΊΊΐηι ίιιιΐε ι-οιίιιεϊ , ρεπιιίΐΐϊΐ αά ΐεοιρη»

(Ιιιοπιηι 3ιιιι<]ιίιιιι ρι•;«:Γυι•Ιιιηι ρϊιιεθπι.ΊΓυπι ίΠίιι» οΐιΐί-

νίβοΐ , πι ει ΐειηριΐδ ί>οιηιιϊοι-ιιιη ΡΙι»ΐ30ΐιΊ$ νβιιΪΛΐ , εί

«ΌΐηρεΙΙειιΙε ιιεεε»8Ϊΐ3ΐε ίρ$3, ]ιι>;ΐιι•ί ίΙΙο ίη ΙοΙο ιι^'ό

Ρ1κΐΓ.ιοηΊ$ ηοΐιικ Π;ιΙ. 1. ΛΓα»ι ρο$1 <Ιιιοι αηηοι νιιΐη ,

ίιΐφΐίΐ , ιοηιιιϊα ΡΙιαταο. 8. /•./ (αααιη αϊ ηιαηβ, ι'ί Ιιιι-

οιιία αϊ αηίηια φα. Εί ιηίιίΐ, (Ι υοοανΐΐ οηχηε$ οοημαο-

γ<'5 /Εαι/ρΙϊ , ει οηιηι'χ $αρίοιΙη ιιιοί, ει ηαηανίΐ εί>

ΡΙιαταο ιοηιηΐιιηι, ΐΐ ηοη εταΐ αηηιιηΐϊαη$ ίΙΙιιά ΓΙιαταοιη

( ϋαριιΐ ίί ). Υι.Ιε ηιυΐΐίρΐϊεεηι Ι)«Ί (1ίδρεη$3ΐϊοηειιι.

Γιίιΐί ρεηηίιιίι οιηιιεβ ιιαί ίΐιι Ιΐ3υε1)3ηΐιΐΓ 83ρϊοηΐε8

Ιι'ηΐ:ιι ί , υΐ ιΙειηοιίϋΐΐΜία εοπιιιι ί(;ηθΓ3ΐιΙΪ3 , Ι.ιικίεηι

Ιιίε τΐηεΐιΐ8, ε:ιρΐΐνιι$, 88Γνιΐ8, Ι1εΙ)ΓΧυ8 ίη ιιιοιίίιιιη

:κί(1οοΐιΐ8 ηοΐ3 ΓαεεΓβΙ εαφιχ ιηυΙιϊ$ ϊ^ηοΐβ επιιιΐ, ςυο

(>ΙΙΙΙΐί1)Ι18 ΙΙίαΐΐίΓοίΙΛΓΟίΙΙΓ 8υρεΓΙΙ3 £Γ3ΐΙ3 ϊη ϊ 1 Ιο Γί-ΙΊΐΙ-

μεηβ. Κηιιι ϊ 55 ϊ Ιιι γ οιηιιοδ $3ρίεηΐε8 νεηίδδεηΐ, ει ηβηυβ

(Ιιοειτ. ;ιΙίΐ|ΐικ1 , ηεςυε 08 βρεπΓε ροβδεηΐ : Ιιιηε ρπιι-

αψ$ ρίικεΓη.ιΐ'ΐιιιι ΓεεοηΙβίυβ τεεεηίυίι ί'ίι:ιι•:ιο;ιϊ εα

<)ΐι-.ε 8ϊυί ίη επιοειε εοιιΙϊβεΓαιιΐ , ιΊ ίιιιριίι : 0. ίΊτεα-

(κιιι ιηαιηι ταηϊηϊκοτ ΙιοάΊε. Ει η:ιιτ3ΐ βίβΐίιη ο,αοπιο-

(Ιο ίη εβι-εεπίΐη εοη]βεΐυ!> 8ίΙ ίρ»ο ει ρι\εΓβεΐιΐ8 ρίβίο-

πιιιι, εί νίιίεπηΐ βοηιηία, εί ίηΐεΓριεΐ3ΐίοηεη) εοΓυιιι η

ίοβερη ηιτβριτίηΐ , 81 φίοπιι <1ο βεειιικίιιηι ίΙΙίιΐδ ρΓχ-

ιΙκΊίηιιοιη ίρ$Ϊ8 ενεηεηηΐ οιιιηϊ:ι. 14. ΙΙα•ο αιηι αικίίκ-

«ί/ ΐ'ίχ , ιηϊήΐ αά ^ο^>ε<ι>Iι, εί ειΐιιχίι ειιιη ιχ οατειτε , βί

ΙοΙοηάεηιηΙ ειιιη , εί ηιηίανετιιηΐ ναίίηιεηΐιιηι ιγιιχ , εί

ίηιηινίΐ αά ΡΙιαταοηειη. Υ:ι!;: 8ΐ3ΐίιη :ι!ι ίιιίΐϊο φκιιιΐιπ

ιιιιιιε Ιιοιιογ. ΡυδΙςιιαηι ειιϊιιι ριΐΓ^3ΐιΐ8 ε8ΐ ρεΓρ:ιΐίειι-

Ιίαιιι,δίειιΙ ηιιιιιηι ηιΐίΝιιΐδΐ'χΊίΙ (Ιε εβΓεεΓβ,εΐ ιΙικ.Ίιι» γηι

3(1 ΡΙΐ3Γ3οι.οιΐ). νίιΐίίΐί ςηηηΐιιηι 8ΪΙ 3 κιιρεί'η.ι βηιΐί.ι

.ίιΙ] ιι νηΐ'ΐ ? Υ Μι; ηιιικ; ΐ| ιιηη ι.ι ύί$ρεη83ΐ3 δίηΐ, ιιΐ ι «λ ^08^•

ρΐιί οοπιρΙοΓΟίιιιΐΓ. Νλιιι ροδΙ(]ϋ:ιηι βυιηιηιιηι ίΙΙικΙ οβΓ :ι-

ιιιοιι ('επα^Νεΐ,ιΊ^ΓοΙεδίχίΙΙίυϋ/Ε^γρίίαίρειΙίεββεΠΊιςίΗ-

εβί, ει ίη εβΓεεΓεηι εοη]εεΐιΐδ βδβεΐ,ρεΓηιίδίΐ ιιΐρΓ:εΓεεΐιι»

ρίιιοοπι.Ίΐ ιιιη ει ρΓ;βΓοεΐιΐ8ρί8ΐοηιιηΡ1ι.ΐΓ3θΐιίδ ριτίΙΙιι Λ

Ιεηιριΐδ ίη ειικειτιη ίΙΙιιιη ίη]ϊεεΓεηΐυΓ , ει ριτ ίιιΐβτ-

ρΓβΐ3ΐϊοηεηι δοιιιηίοπιηι ιΐίδοιτεηΐ νίπ 83ρίειιΐίηιη, ιιΐ

ιοί ιίιίι ,ίΙιογ ηιιηε Ιειηρεδίίνε ϊΙΙίη^ ηιεικίοηειη Ιαοϊοιιβ,

ειιιη ίη ιιιειίίιιηι |.γ. Ίειτεΐ. 15. Οι.ιίι ααίεηι , ίη ,ιιίΐ .

ΡΙιαταο αά ίο$ερΗ : ϋοιηηίιηη νίάί, εί ηοη εχι ψά Ίηίετ-

ντείείητ ίΐίιιιί : ε§ο ηιιίεηι ανάίνΐ άε ίβ άίοβιιίει ιμιυΛ

ειιιη αηάίετί$ ιοηιηϊα, ϊρ$α ϊιιίετρτεΙβή$. \'\ι\ν φίοιιιοϋο

εοιιΓιΐΜΐδ ΡΙιϊγ.ίο ιιοιι ιΠι-ίι πΐ3ΐιίΓεδΐε, ηυΐΐιιηι δυοηιιη

83ρίειιΓιυηι ροΐυίδδβ ϋφκΙί(•3ΐ•ε 8οιηηΪ3 : μ•ι1 ηιιίιΙ ?

5οιηηίιιιη νίάί, εί ηοη ε&ί ηώ ΐιιίετρτείείατ ίΙΙιιά. Αικί.νϊ

αιιίειη άε ίε άϊεεηία , φιοά :ϊ αηάίετί! $οιη>ιΐα , ϊρια ϊη -

Ιει•ρτεΙα•ί$. Οοιΐδίώϋη , οίικεεπι, Ιιίε ιιι:ι^η:ιιιι ριιιιΐυιι-

ΙΪ.1111 εί ρίεΐ3ΐεηΐ ϋοδερίι, ιριοιιιοιίο ΡΙΐ3Γ30ιιί Γεδροιι-

ιΐοηι. Νο 8ΐι$ρίεειίδ , ίιιςιιίΐ , ηιβ αΐϊηυίά α πιο άίειιι•

ι ιιπι , νεί δοΐ'ΐιικίιιιιι Ιιιιπΐ;ιιΐ3ΐη δπρίπιΐί.Ίΐη ι1φκ1κ;;ιΐιι-

πιιη. ΝβηυεεηΊπιρ08$ί1)ί1ε68ΐ8ίηε$υρεΓηα τενείβιίοιιβ

ΐηΐίιιιη ηοΐίΙΪ3ΐη ΙιαυεΓε. 8ε'ι:ι$ ίςίΙιΐΓ , δίηε Ι)εο ιιοιι

ροδδε ιικ' ΐΊ•:φοιιιΙι:Γΐ' Ιί1)ί. 16. 8ΐηε ΰι•ο , ίηηηίι , ιιοιι

τειροηάεοίΐητ &αΙιιίατε ΡΙιαταοηϊ. Οοξίιοδεβ ιιιιίνΟΓδιι-

πιιιι ΙΙοιηίιιιιιιι εβδβ φΐί ΓονοΙίΙ . εί ι»; :ι1) Ιιοηιίηίϋιΐϋ

(]ΐι:εΓ0, ιρι.ι• Μΐϋιΐδ Ι)ι:ί 081 ιη.ΊΐιίΓε^ΐιιΐ'ε.

Ιϊΐΐΐιια ροίεηί'ια ρετ ΙοίερΙιιιιη ιηαιιΊξεύαία. — V ϊ»Ι«ϊ

φιοιιι (Ιιι Γε$ροηϋθ δΐιο αΌεεί Ρ1ΐ3Γ3οηειη, ΐ|ΐι;ιιιι δίιιΐ

ίηΐίηιιί ει ίιιυΐίΐεβ 8ηρίεηΐβ$ ρ]ιΐί, ει ςιι:ιηΐ.ι μι ρο-

Ιΐ'ΐιΐία Οεί. Ιί;ίΐιιι• ΐ|ΐιοΐιϊ:ιιη εοςηονίϋΐί εχ ιηε, ηεηιιεεχ

1ιιιιιι.ιιι:ι δαρίβηΐία, ηοιμιε εχ ρι•ορι•ϋ>. ι-3ΐίοηίΙ)ΐΐδ Ιι.ιό

ιηε Ιοιριί, (Ιίοηηχα ϋεο Ιί1>ί δυιιΐ ιιΐ3ΐιίΓο8ΐ3ΐ3. ΙΊπι•.ιο

ιιυί Ιιχε ιιιιιϋίι, ιιλιόι 8θηιηί:ι, ει ρΐ'ίηκιηι ει δοειιιι-

ιΐιιιιι, εί Ίιΐι|ΐιίι : 24. Οίχί ιοημΊΛοήοιια, ει ηοη εταί φ»

ιιιιιιιιιιΐίιη-ιΊ ιιιίΐι'ι. Νοη ηικίη,ιί, ίηςαίΐ, 3 ιιιο, ηοη β&»β

Ιπιιιι;ιιι;(: 83ρίειιΙί;Β Ιη1ΐ3 βίςιιϊΟεαΓΰ ? Με ί^ίιιιι• ί1ΙΪ8 διιο-

εεΐιδοϋδ: ηυιιΐιρκιιιι εηϊηι ροΐβπιηΐ ΙαΙία ουιιιριοΐιοιι•

ιΙΐ'ΐ•ο, ΐ|ΐι.ο 8ΐιρεηΐ3 ι•»οιιΐ ΓενεΙβιίοιιβ. 25. Κι άιχίί 1ο-

αρίι, ίηφίίΐ : Χοιηηίιιιη ΡΙιαταοηϊ! ιιηιιιη ειί. 32. ί ί

οιι/ίΗΐ εΐΎΐΙιια φιοά νπΊΐιιι ετΊί, φιοά α 1)εο Ιίοί ριαιϊ-

(/ιΐιιίιιιιι ειί, εί <μοά αεεείεταοίί ϋεια ϊίίηά (αεετε, τερι•-

ί'ιίΐίΐη είί ιεεαηάο. Ι\ορειϊιίο εηϊηι, ίηηηίι, οοηίιπη.ίΐκι

081 νίδΟΓίιπι, ει εορϊονϊοΓ ρηιΐκιΐίο (]ΐιο(Ι οηιηίιιο ίι.τε

ΓιιΙιΐΓβ δίιιΐ. ΕΙ ρο8(ςιΐ3ηι οΊδΐίιιχίΐ ιιιιηιεπιιη 8ορ:ειιι

Ιιοιιηι ει δορίοιη $ρίε:ιΐ'ΐιιη, :ιο (Ι.χϊι ιη;ιι;ιι;ιιη Γιιΐιιπκιι

.Ί|ΐΙΙΙ1(ΐ3Ι1ΐί.ΙΙΙ1, εί ρθδ)03 «ΓΠνΟΙΙΙ ^Οιιιιι.ιΐιιι ;;ηι 8880 ί;ι-

ηιοϊΐι, ιΙοϊηαΌ ορίίηιιιιη εοηϊίΐίιιηι αιΓιιι, οι ϋίεϊι ; Οοιι
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αύτοΰ βναρ χρηστβν τι αύτω προμηνύειν, διηγείται

αύτφτήν τοΰ ονείρου ίψιν. Άλλ' άκουσας ό Ιωσήφ,

χα\ έκ τής άνωθεν άποκαλύψεως κα\ την τούτου »

σύγκρισιν δεξάμενος, προμηνύει αύτώ τδν μέλλοντα

αύτδν καταλήψεσθαι δλεθρον, κα! φησίν • Έτι τρεις

ήμεροι, χαϊ άφεΛεΊ Φαραώ •> την χεραΛήνσου άχύ

σοΰ, χαΐ κρεμάσει σε έχΐ ξύΛον, χαϊ ράγεται τα

δρνεα τοΰ οΐφανοΰ τάς σάρχας σου άχύ σον. Διά

τοΰτο προλαβών εΤπον, φησίν, δτι ούκ άπ' έμαυτοΰ

ταϋτα ύμϊν προμηνύω, άλλ' απερ άν δ Θεδς αποκά

λυψη, Γνα καν χρηστόν τι ύποφαίνη των δνειράτων ή

δψις, κάν τδ εναντίον, μή έμοί λογίσησΟε. Ού γάρ

οίκοθεν ταύτα φθέγγομαι, άλλ' εκείνα ύμϊν διασαφώ,

απερ άν ή άνωθεν χάρις κατάδηλα ποιήση. 'Λλλά[603]

τής προθεσμίας έπιστάσης, είς έργον έξή-ι τά παρά

τοΰ Ιωσήφ είρημένα, κα\ καθά αύτδς συνέκρινεν,

ούτω γέγονεν άμφοτέροις, κα\ β; μέν ει; τήν προτέ-

ραν έπανήλθεν εϋημερίαν, δς δε « τήν τιμωρίανέδέ-

ξατο. 'ΑΛί' 6 άρχιοινοχόος, 6 τοσαΰτα χαραχΛη-

βεϊς, ούχέμνήσΟη, φησΛ, τον Ίωσηφ, άΛΧ έχεΛά-

βέτο αύτοΰ. "Ορα πάλιν τδν δίκαιον καθάπερ έν γυ

μνάσια τινί κα\ παλαίστρα άγωνι^όμενον, κα\ τήί

οικεία; αρετής άπόδειξιν παρεχόμενον, χα\ ούδεμίαν

ταραχήν υπομένοντα, ουδέ θορυβούμινον κα\ δυσ-

ανασχετοΰντα. Είπε γάρ αν άλλος πρδς έαυτδν Γσω;,

εΐ των πολλών τις ήν • Τί τούτο ; ό μέν άρχιοινοχ'Λΐ;,

καθά συνέκρινα αύτω τού ονείρου την δψιν, άπέλαδε

μετά τοσαύτης ταχύτητος τήν προτέραν εϋημερίαν,

κα\ ουδέ μνήμην έποιήσατοέμοΰ τού προμηνύσαντος.

Άλλ' εκείνος μέν εστίν έν ανέβει τοσαύτη • έγώ δέ δ

μηδέν χαλεπδν έργασάμενος, ενταύθα κατακέκλεισμαι

μετά άνδροφόνων, μετά τυμβωρύχων, μετά ληστών,

μετά των μυρία έργασαμένων κακά. Ουδέν τούτων

ούκ ειπεν, ούκ ένενόησεν ■ βδει γάρ ότι κα\ τά σκάμ

ματα αύτω μακρύτερα έγίνετο, ϊν» νομίμως άγοινισά-

μενος λαμπρδν άναδήσηται τδν στέφανον.

γ*. Σκόπει γάρ μοι, μετά τήν άποκατάστασιν εκείνου,

<ρησ\, δύοϊτη παρήλθον ήμερων. Έδει γάρ άναμεϊναι

τδν καιρδν τδν έπιτήδειον, ώστε μετά περιφανείας

αύτώ γενέσθαι τήν εκείθεν έξοδον. Ε! μέν γάρ πρδ

τώνδνειράτων τοΰ Φαραώ ύπομνησθε\ς δ άρχιοινο/όός

δ:ά της οίχείας προστασίας αϋτδν ήλευθέρωσε τού

δεσμωτηρίου, ίσο»; ουδέ κατάδηλος ίμελλεν αυτού

■γίνεσθαι τοις πολλοίς ή αρετή. Νυν'ι δέ είδώς δ εύμή-

χα-/ο;κα\σοφδς Δεσπότη;, καθάπερ τεχνίτης άριστος

δσον προσήκει χρδνον τδ χρυσίον δμιλήσαι τώ πυρ\,

κα\ πδτε αύτδ χρή εκείθεν άνελέσθαι, συγχωρεί τδν

χρδνον των δύο ετών λήθην έγγενέσθαι τώ άρχιοινο-

χόω, ίνα καί δ καιρδς τών δνειράτων τοΰ Φαραώ

φθάση, και τής ανάγκη; αυτής συνελαυνούσης πάση

τή" βασιλεία τοΰ Φαραώ γνώριμος γένηται δ δίκαιο;.

Μετά γάρ τά δύο έτη είδε, φησ\, τά όνείρατα ό Φα-

ί>αώ. Καϊ έγένετο χρωΤ, χαΐ έταράχΟη ή ^-νχη αυ

τόν, χαϊ άχοστεΙΛας έχά.Ιεσε χάντας τους έξη-η-

τάς της ΑΙγύχτου, χαϊ πάι-τας τονς σορούς αυ

τής, χαϊ διηγησατο αύτοΐς Φαραώ τύ έι-ύχνιον,

χαϊ ούκ ην ό άχαγγέΛΛων αυτό τω Φαραώ. "Ορα

τήν πολλήν τοΰ βίου οϊκονομίαν. Πρότερον συγχωρεί

πάντων τών αύτίΟι νομι^ομένων σοφών πεΐραν αύτδν

λαβείν, ίνα όταν δειχθή ή εκείνων άγνοια, τότε ούτος

δ δεσμώτης, δ αιχμάλωτος, δ δούλος, δ "Εβραίος ει;

μέσον άχθε>ς, καϊ τά τους πολλούς λανθάνοντα γνώ -

ρίμα κατάστησα;, πρόδηλον άπασι κατασκευάστ) γε-

• 83νίΙ ρ( ηιιίηΐ|ΐιβ πιμ τήν περί τούτου.

>> 8;ινΜ. 61 (Ιιιιιπχ•!. χαϊ ά?αΐΒ(ϊ Φαραώ.

• Και δ; μ;ν ίί; τήν... δ; ί£\ Ν,ι|3 ί; (,,, Γοι>οΙϊιυπ, 3Γι|.

ΠΐΙΙ «1», ηιιοΟ ΓυΠΡ ηβ *ίι,ι•1 <]ΐιί.|ι•ιη ίΐΐϊϊ γοπογιγο ο^ι

*|•«ι<1 ΐ.ΙΐΓ.ιβίΜΐυιηιιηι.

ΓλΤίιηί. <ίΐϊ Ι.ΙΙ'

νέσθαι ί τήν άνωθεν αυτί» έπανθοΰσαν χάριν. "Οτε

ουν άπαντες ο! σο^-,Ι παραγενόμενοι ουδέν ειπείν

ήδυνήθησαν, ουδέ διάραι τδ στόμα ίσχυσαν, τότε δ

άρχιοινοχόος εις μνήμην ίλθών ύπο^ιμνήσκει τδν

Φαραώ τών ε!; αύτδν συμβεβηκότων, καί φησι• Γ/>

άμαρτίαν μου άναμ,μνήσχω σήμερον. Κα\ διηγεΐ

ται αύτίκαδπω;, ήνίκα εί;τδ δεσμωτήριον ένεβλήθη

αύτδ; κα1. δ άρχισιτοποιδς, κα\ έθεάσαντο τά δνεί-

ρατα, καί τήν σύγκρισιν έδέξαντο τ.αρχ τοΰ Ιωσήφ,

δτι κατά τήν εκείνου (004- 1 προιγδρευσιν άπαντα αυ

τοί; ει; έργον εξήλθε. Ταϋτα άχονσας όβασιΛεί'ς,

μετεπέμψατυ τύν Ίωσήρ, χαϊ έξήγαγεν αύτύν έκ

τοΰ όχνρώματος χαϊ έξύρησαν αύτύτ, χαϊ ήΧΙα ■

ξαν τη*• στο.Ι>}>• αΰτυν, χαϊ εΙσ^.ΙΟε ,ΐρ£ς Φαραώ.

"Ορα εύθέω; καί έκ προοιμίων λοιπδν πόση ή τιμί.

Επειδή έκαθαρίσθη καλώς διά τής υπομονής, καί

καθάπερ χρυσίον φαιδρυνόμενον έξήει έκ τοΰ δεσμω

τηρίου, κα\ ήγετο πρδς Φαραώ. Είδες πόσον έστ'ι τδ

ύπδ τής άνωθεν βοηθείσΟαι όοπής ; "Ορα πόσαώκονο-

μήθη, Ινα τά κατά τδν "Ιωσήφ είς ϊργον έξέλθη.

Επειδή γάρ τδν μέγιστον εκείνον άθλον ήγωνίσατο

τής μιαράς εκείνης Αίγυπτίας τά δίχτυα διαφυγών,

καί εις τδ δεσμοιτήριον ένεβλήθη, συνεχωρήθη τδν

άρχιοινοχόον κα\ τδν άρχισιτοποιδν τοΰ Φαραώ κατ'

εκείνον τδν^καιρδν εκεί έμβληθήναι, κα\ διά τής συγ

κρίσεως τών δνειράτων μαθείν τού άνδρδ; ττ-ν σο-

φίαν, ίνα νΰν έν καιρώ μνήμην αύτοΰ ποιησά'μενο;

εί; μέσον αύτδν άγάγη. Είπε δέ, φησ'ι, Φαραώ χρίς

τύν Ιωσήφ• Ένύχνιον έώ/αχα, χαϊ ό σνγχρ/νων

ούχ Ιστιν αυτό- έγώ δέ άχήχοα χερϊ σον Λεγόν

των, άχούσαντά σε έίν.ιν,α, σνγχρίνειν αυτά.

"Ορα πώς αίσχυνόμενος δ Φαραώ ού λέγει φανερώς,

ότι Ουδείς τών παρ" έμο\ σοφών ίσχυσε διακρίναι τά

όνείρατα• άλλάτί; Ένύχηον έώραχα, χαϊ ο σνγ-

χρίνων ούχ έστιν αυτά• άχήχοα δέ χερϊ σον Λε

γόντων, άχούσαντά σε έ>ύ.-ζνια, συγκρίνε»• αυτά.

Σκδπει μοι καί ενταύθα τού Ιωσήφ τήν σύνεσιν κα*.

τήν πολλήν εϋλάβειαν, δπω; αποκρίνεται τω Φαραώ.

Μή ύποπτεύσης, φησίν, έμέ τι οίκοθεν φθέγγεσθαι]

ή άπδ ανθρωπινής σοφία; ταύτα διακρίνειν. Ουδέ γάρ

οίον τε άνευ τής άνωθεν άποκαλύψεως τήν γνώσιν

τούτων καταλαβείν. "Ισθι τοίνυν, δτι άνευ τού θεού

ούχ ο'όν τέ με άποκριθήναί σοι. Άνευ γάρ, φησ\, τοΰ

θεού ούχ άχοχριθήσεται τύ σωτήριον τοΰ ΦαΓαώ

Μαθών τοίνυν ώς δ τών απάντων Δεσπότης έστιν δ

ταύτα άποκαλύπτων, μή παρά ανθρώπων ζήτει ταύτα,

ά μόνου, φησ'ι, τού θεού έστιν είς φανερδν άγειν.

"Ορα πώς διά τής άποκρίσϊω; παιδεύει τδν Φαραώ

είδέναι και τών παρ' αυτού σοφών τήν άσθένειαν, και

τοΰ Δεσπδτου τήνδύναμιν. 'ΕπεΙ ούν έγνω; παρ' έμοϋ,

δτι ούκ άπδ σοφία; ανθρωπινή; ταύτα φθέ'γγομαι!

ουδέ έξ οικείων λογισμών, λέγε τά τ.αρϊ τού θεού

σοι μηνυθέντα. Ταΰτα άκουσας δ Φαραώ διηγείται τά

ενύπνια, καί τδ πρώτον κα\ τδ δεύτερον, καί φησιν ■

Είχα τοις έξηγηταις,χαϊ ούχ ήνό άχαγγέΛΛωιμοι.

Ούκ ήκουσας, φησί, καί παρ" έμοΰ, δτι ούκ ϊστι τδ

ταΰτα γνωρί,'ειν τής άνθριοπίνης σοφίας; Μή τοίνυν

έκείνοις καταμέμφου • ουδέ γάρ αν ίσχυσαν ποτέ

ταύτα καταλαβείν, & τής άνοΛενδ-ΐται άποκαλύψεως.

Καϊ είχε, φησ\ν, Ίωσήρ • Τύ ένύχνιον Φαραώ ϊί•

έατι. Ίνα δέ χιστεύσης δτι άΛηΟέςίσται τύ χαρά

τού θεού συιμηνυΟέν, δεύτερον άι-ηνέχϋη τύ αυτά

σε ΟεάσασΟαι, χαϊ δτι ταχννεΤό Βίος τοΰ χοιήσα•

αυτό. Ή δευτέρωσις, φησ\, β-βαίωΐ!; έστι τών φα-

νίντων. κα\ πληροφορία ϋτι πάντως ταΰτα γενήσε-

:αι. Κα\ επειδή διέκρινε τδν αριθμόν τών επτά 3οών

χα\τών ίπτά [(!0.">] σταχυών, είτ.ών εύθηνίαν μεν'άλτν

έσζσθαι, κα\ ταύτην λιμδν διαδ:ς:σΟαι χαλεπδν, λοί-

Ί ΟυϊθΓ|ΐιο πι$5. ΤΊ',.Ίη-.-ΛτΎ, γ;ν;Ό1*ι.
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πόν χα\ συμβουλών εισάγει άρίστην, χαί φησι' Κα-

τάστησον άνδρα έπΥ της Αιγύπτου, δς δυνήσεται των

επτά ετών της εύθηνίας τά γεννήματα συναγαγών

ούτως οίκονομήσαι, ώς δυνηθήναι έν τω καιρώ τοΰ

λιμού παραμυθίαν εύρέσθαι, κα\ μη παντελή γενέ

σθαι τον αφανισμών. Ήρεσε ταύτα τώ Φαραώ καΐ

χάσι τοϊς παισϊν αύτοϋ. Και λοιπόν ύ—τ ρετεϊ 6 Φα

ραώ τή έκβάσει τών όνειράτων τού Ιωσήφ, ων έθεά-

σατο ήνίκα παρά τώ πατρ\ διήγε. Κα\ αυτός μεν τα

δνείρατα τοΰ Φαραώ διέκρινεν ■ ό δέ Φαραώ εις τέλος

ηγε τών όνειράτων την Εκβασιν άγνοών. Αχούσα;

γαρ ταύτα, φησ'ιν, ΕΊπετοϊς παισϊν αύτοϋ• Μή εν-

ρήσομεν άνθρωπον τοιούτον; δς §•/ει πνεύμα Βεοΰ

έτ έαντώ ;

δ'. Είδες πώς Εγνω χα\ αυτός ότι έκ τής άνωθεν άπο-

χαλύψεως αύτφ ταύτα κατάδηλα γέγονε ; Τίνα γάρ,

φησιν, εύρήσομεν, 3ς τοιαύτης ήξίωται χάριτος, ώς

πνεύμα θεού Ιχειν έν έαυτώ ; Καϊ είχε τφ Ίωσήρ•

Επειδή §δειξέ σοι ό Θείς πάπα ταύτα, ούχ έστιν

άνθρωπος φρονιμώτερός σον.

Σκόπει ενταύθα πώς, δταν βούληται ό εϋμήχανο;

θεό; εις Εργον ά-,αγείν τά αύτψ δόξαντα, ουδέν τών

έν τώ μέσω συμβαινόντων κώλυμα γενέσθαι δύναται.

Ιδού γάρ, κα\ σφαγή σχεδόν , ώς ειπείν, ύπό τών

αδελφών γέγονε, κα\ πρασι; , κα\ κατηγορία περί

αυτόν Εσχατον έπάγουσα κϊνδυνον, κα\ δεσμωτήριον

έπ'ι τοσούτον χρόνον, κα\ μετά ταύτα άπαντα εις αυ

τόν άνηνέχΟη, σχεδόν είπεϊν, τόν θρδνοντόν βασιλι-

κόν. Επειδή έδειζέ σοι ύ θεύς πάντα ταύτα, ονκ

ίστιν άνθρωπος φροτιμώτερύς σον καϊ συνετώτε-

ρος. Σΰ ονν ίσ\\ έπϊ τφ ο'ίκφ μον, καϊ έπϊ τφ στύ-

ματί σον ίπα:ιοϋσεται πϋς ό Λαός, πΛήν τόν

θρόνογ ύπερέξω σον έγώ. "Ορα πώς ό.0ρόθΊ ό δε

σμώτης βασιλεύς καθίσταται πά:ης τής Αιγύπτου, και

6 ύπό τού άρχιμαγείρου ε!ς τό δεσμωτήριον είσ-

αχβε\ς, Οπό τού βασιλέως ε!ς αυτήν ανάγεται τήν άνω-

τάτω τιμήν • • και ό γενόμενος αύτοΰ δ:σπότης εξαί

φνης έιόρα, δν ώς μοιχόν εις τό δεσμωτήριον έμ6ε-

βλήκει, τήν αρχήν πάσης Αιγύπτου δεξάμενον. Είδες

τΛζο•ι Ϊ5-& τό φέρειν ευχαρίστως τους πειρασμούς ;

Διά τούτο κα\ Παύλο; Ελεγεν '// Ο.Ιί^ις ύ.ιομονήν

κατεργάζεται, ι\ δε υπομονή δοχιμήν, ήδέ δοκιμή

έ.Ιπ'δα, \\ 5έ έΛχϊς ού καταισχύνει. "Ορα ούν >■ ■

τάς θλίψεις μεθ' ■Ιτ.ομο•/τίς ήνεγκεν • ή υπομονή δό-

κιμον αυτόν άπειργάσατο* δόκιμος γε όμενος έλπίζων

διετέλει • ή έλπ\ς ού χατήσχυνϊν. Είπε δέ προς αυ

τόν Ιδού χαθίστημί σε σήμερον έπϊ πάσαν γην

ΑΙγνπτον. Καϊ περιε.Ιδμενος Φαραώ τόν δακτύΛιον

άπ'ι της χειρός αυτού, περιέθηκεν αυτόν έπϊ τήν

χεϊρα Ίωσήρ, καϊ ένέδυσεν αύτύν στοΛήν βνσ-

σίνην, καϊ περιέθηκε κΛοιύν χρνσούν περί τύν

τράχη.Ιον αύτυύ, καϊ ένεοίβασεν αύτύν έπϊ τύ

άρμα τύ δεύτερον αυτού, καϊ έκήρυζεν έμπροσ

θεν αυτού κήρνζ, καϊ κατέστησεν αύτύν έρ' δ.Ιης

της ΑΙγύχτον. Επειδή γάρ τον θεόν είχε μεΟ' εαυ

τού, ούτος αύτώ ταύτα πάντα προηυτρέπισι, κα\ εις

τήν περιφάνειαν αυτόν ταύτην άνήγαγεν. Είπε δέ

Φαραώ• Άνευ σον ούδεϊς έξάρτχ την χεϊρα αύτοϋ

έχϊ χάστχ [(ί00| γϋ ΑΙγνπτον. Καϊ έχάΛεσε Φαραώ

τύ όνομα Ίωσήρ, ΨομΟομρανήχ• διά τής προσ

ηγορίας τού όνόμαζο: διηνεκή τήν μνήμην βουλόμενος

έναποθέσΟαι τής ένυπαρχούσης αύτώ σοφίας. Τούτο

γαρ ερμηνεύει, Τών κρυπτών γνώστης• επειδή γάρ

• ΑΙΪΐ τήν άνωτάτω αρχήν.

ϊ "Ορ* ούν. Ιΐίβο οιιιιΐίίΐ ΟοίβΙ.

τά πδσιν άγνωστα εις φανερόν ήγαγε, σημαίνων

τούτο αυτό δ Φαραώ τήν προσηγορ.'αν αύτώ έπιτίθησι.

Κα\ έπιδαψιλευόμενος τϊ) τιμή\ δίδωσιν αύτώ κα\ τήν

θυγατέρα Πετεφρή εις γυναίκα. Είτα επειδή ομώνυ

μος ήν ούτος τώ γενομένω αυτού δεσπότη , φησ\ ,

Τον Ιερέως ΉΛιονποΆεως. Καϊ ίνα μάθωμεν λοιπό»

οΐαν άγων τήν ήλικίαν ό θαυμάσιος ούτος τοσαύτης

ήξιούτο τής αμοιβής κα'ι τοσούτους έπεδείξατο τους

άθλους, φησίν ■ Ίωσηρ δέ ήν τριάκοντα ετών, ντε

Ιστη εναντίον Φαραώ. Μή απλώς νομίσωμεν τών

ετών τόν χρόνον έγκεΐσΟαι , άλλ' ίνα μάθωμεν, δτι

οΰκ Εστίν ούδενΐ άμελούντι τής αρετής απολογία ,

ούδε Εςεστί τινι προβαλέσΟαι νεότητα, Ενθα άρετήν

έπιδείξασθαι δει. Ίδοΰ γάρ ούτος ού μόνον νέος ην,

άλλα κα\ καλός τώ είδει , και ώρ;.ϊος τϊ^ 6ψει. "ί^στι

γάρ καϊ νέον όντα μή κεκτήσθαι τήν τού σώματος

εύμορφίαν. Ούτος δέ μετά τής νεότητος και καλό; ήν

τώ είδει, κα\ ωραίος τϊ| δψει, χαί σχείόν έν αύτψ

τής ηλικίας τφ άνθει τυγχάνοιν, δούλος κα\ αιχμάλω

τος έγένετο. Δεκαεπτά ετών γάρ ην, φησ\ν, ήνίκα

χατήχθηείς Αίγυπτον. Είτα έν αΰττ) τ^ χαμίνιρ τής

νεότητος γεγενημένω επιτίθεται ή ακόλαστος Αι

γύπτια, ή δέσποινα αύτοΰ γεγενημένη, κα\ ούδε ούτω

περιεγένετο τής ανδρείας τού δικαίου • εΐτα τό δεσμω

τήριον, καϊ ή έπ\ τοσούτον χρόνον εκεί ταλαιπωρία •

κα\ Εμενε καθάπερ άδάμας, ού μόνον ού γινόμενος

ασθενέστερος, άλλάκα\ πλείονα Ιοχϋν προσλαμβάνων.

Είχε γάρ νευρούσαν αυτόν τήν άνωθεν χάριν. Καϊ

επειδή προλαβών τά παρ' εαυτού πάντα έπεδείξατο,

διά τούτο άπό τού δεσμωτηρίου έπ\ τήν αρχήν πάσης

έχαλείτο τής Αιγύπτου.

ε'. Ταύτα άκούοντες μηδέποτε έν ταϊς Ολίψεσιν άπ-

αγορεύο)μεν, μηδέ τοις οίκείοις λογισμοίς κατακολου-

θούντες δυσανασχετώμεν • άλλα πολλήν τήν ύπομονήν

έπιδεικνύμενοι τι, έλπίδι τρεφώμεθα, είδότες τοΰ Δε-

σπότου ημών τό εύμήχανον, κα\ δτι ού περιορών

ημάς χαταλιμπάνει πείραν λαβείν τών λυπηρών, άλλα

βουλόμενος ημάς άγωνισαμένους λαμπρόν άναδήσα-

σΟαι τόν στέφανον. Ούτω πάντες οί άγιοι ευδοκίμησαν.

Διά τοΰτο κα\ οί απόστολοι Ελεγον • Δ/ά πο.ΙΛών ΘΛί-

■ψ-εων δεϊ ημάς εΙσεΛθεϊν είς την βασι.ΙεΙαν τον

θεού. Καϊ αυτός ό Χριστός Ελεγε τοις μαθηταί;- Έν

τώ χύσμψ ΟΛί&ιν εζετε. Μή τοίνυν άσχάλλωμεν προς

τάς θλίψεις, άλλ' άκούωμεν Παύλου λέγοντας, ότι 01

θέ.Ιοντες ζΓρ• εύσεΰώς έν Χριστώ Ιησού, διωχθή-

σονται. Κα'ι μή ξενιζώμεθα, μηδέ δυσχεραίνωμεν,

άλλα μετά πάσης ανδρείας κα\ υπομονής τά επαγό

μενα φέρωμεν, μή προς τάς θλίψεις άφορώντες, άλλα

πρόςτό χέ^δο;^ ήμίν εντεύθεν συλλεγόμενον • εμπο

ρία γάρέστιν αύτη πνευματική. Κα\ καθάπερ αϊ τά

χρήματα συλλέγειν βουλόμενοι, κα\ τήν έμπορίαν ταύ

την τήν βιωτικήν μετιόντες, ούκ άν έτέρω; δυνηθεϊεν

αύξήσαιτήν οίκείανπεριουσίαν, εί μή πολλούς κινδύ

νου, ϋπομένοιεν κατά γήνκα\ κατά θάλασσαν (κα'ι γάρ

ληστών εφόδους, κα'ι πειρατών έπιβουλάς ανάγκη ύπο-

στήναι), [<>07] κα\ όμως πάντα μετά πολλής τής προθυ

μίας καταδέχεσθαι ετοιμάζονται , τή προσδοκία £ τοΰ

κέρδους ούδεμίαν τών λυπηρών αίσθησιν λαμβάνοντες-

τόν αυτόν δή τ ρόπον κα'ι ήμας έννοοΰντας τόν εντεύθεν

ήμίν συλλεγόμενον πλούτον καϊ τήν πνευματικήν έμ

πορίαν, προσήκει χαίρε ιν κα\ άγάλλεσθαι, καϊ μή

σκοπεϊν τά βλεπόμενα, αλλά τά μή βλεπόμενα, χαθά

περ ό Παύλος παρι•νεί λέγων Μή σκοαούντων

ημών τά β.Ιεπόμενα. Τούτο γάρ τ.ίστις, όταν μή

* Οιιϊιΐ)]ΐιβ ηκϋ. χαταδε'/.ονται τη π^,οτδοκίηι. ΙιιΓγ.ι ϊΜοπι

ί.(λΐν σννογόμενον π)ούτον, και τήν πνευαϊτιχήν Γΰπορίαν.
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Μίΐαο νΐι-ΐιπι 5ΐιρΐ!Γ^)•|ιΙιιηι, φΓι ρο•*ΐΙ οοΙΠβοιο η.'»1-

ιιικί.ιηίοί ΓπκΊιΐϋ ίοριοηι ηηηοΓυηι, ηε βίο (Ιίβροιι 3γο,

ιιΐ |..•ϊ-;-ίι ιιι (ΐΊΐιροκ; Γ:ιιηί« ίοίαιίιιπι πινοιιΪΓΪ, οι ηοη

Γι;ιΙ οιηιιίιηοϋ;» οοιιδυηιρίίο. 57. ΡΙααιεηιηΐ Ιιαε ΡΙια-

ιηοΜ ει οιιιηίΰιιι ιειν'ιι ε]ιιι. Τιιηοφιο ηιίηΐκίπινΐΐ ΡΗη-

πο εχΐιιιΐ δοηιιιϊοπιιη ^5ορη, ψ κι» νίϋοτηΐ φιηικίο

ηρικί ρ:ιΐΓ6πι ηςυΐιηι. ΕΙ ίρδο ηυΐϋοηι <>ηηιηΐ;ι ΡΙιηι-ηο-

ιιΐδ ιΙφκΙίϋ;ιΙ»»1 : ΡΙιαταο αιιίοιι δοιηιιΐοηιπ) ενεηΐιιπι

ϊςιιοτηιιβ »ιΙ Ιϊιιγιιι ιΐιιοοοοΐ Ν.ιηι ιι( Ικνο ηικίΐνΐΐ, 58.

ΩϊχίΙ ιεη'Ίί ηη'< : ΛΊιμι ΐηνεηϊειιιιι» Ιιυηιίηαη ΐαΐεηι, αα'ι

ΙιαύίΙ ιμ'ιηΐηιιι ΰι'ϊ ΐη $ειηεΙϊρεο?

4. Υ'ΐοΊίΙΐ ο,υοιηοόΌ εηε,ηονΐΐ οΐ ίρβο, οχ δΐιροπιη

ΓονεΙαίΐοηε Ιιχο οι ηΐ3ηΐΓβ$ΐ3ΐ3 Γυϊδ<.ο? (ϊιιοπι οηίιιι,

ϊιιΐ|ΐιίι, ΐηνοη'α'ηιυδ, φΐί Ι.ιηΐηηι οοη5θπ.(ΐιιΐιΐδ βίΐ 8Γ3-

Ιϊηοα, υΐ δρΐπΐιιηι Βεί !ιι $ο 1ι.'ΐ!κ•ηΐ? 39. Ι.ι άίχϊΐ, ϊιι-

ιριίΐ, αά )οαρΗ : 1)κίιΐ ιηοιαίΓηνϊί ίίίιί ΰαιιοιηιιία Ιιαχ,

ιιοιι »'.•>/ Ιιοηιο ρτιιάεηύοτ φιιιιη Ιη.

ΝϊΙιΐΙ ίπιρείΐίΐ άεεκίιιηι Ώά. (}ιιαη{αιη »ΪΙ [ατβ αιιη

ψταΐϊαηιτη αείίοηε ΐεηΐαΐΐοηε$. — Αιίεηιΐβ Ιιίο φιοιηοιίο,

φΐηηϋηοιιηιο,υϋ νοίιιοπΐ ρηινίαΊΐδ Κοιιϊ οριτο οοηιρίοι β

ι ; ιιι ■ δΐΐιί νί.-,α Γιιοι ίιιΙ, ΐιΊΙιίΙ οοπιηι ψιχ Ίιι ηιοιίίο οΙ>-

Μ:ΐΓβ νίιΙεηΐιΐΓ, ϊταρβΐΙΪΓβ ροδϊίΐ. Εοεβ οη'πη η Γπι(πΙ)ΐ>3

ρΓορο οοοΐδίΐδ Γιιβηΐ, ροβίοβ βοίοιη νεηώΐιΐδ, ποοοδ-

βοηΐ ίιοηι οιιίπιηιιίιι ίιι οχιγοπιιμιι ροηειι1ιιπΐ3(1(Ιιιοοη8,

01 III ΟΙΙΙ'ΟΟΓΟ ΙίΙΠίΟ (ΟΠίρΟΓΟ ΓΐΙβΙΜί, (!1 ρΟϊΙ ΙΐΙΓΟ 0101)13

.ίιΙ ίρ5ΐιηι, ρΓηρε άΐχοι-ΐπι, γο^ϊβ $ηϋιιηι ονοοίιιβ βδΐ.

Οιιοιιϊαπι ο$Ιβηάϊί ίί/ιί 1)ί•ιιχ Ιιαχ οιιιιιϊα, ηβη «/ Ιιοηιο

ρηκίεηΐϊοτ ει ίηΙ(ΙΙχηεη•Λοτ Ιε. 40. Τη ίφίντ ετϊ» ίνρετ

(ΙοηΐΗιΐι ηιι'λιη, Π ϊη οτε Ιιιο οοεάϊεΐ οηιηΐ» ροριιΐια : νε•

ηιιηίαηιεη Ιΐίτοηο εαο Ιε αηΙεεεΙΙαηι. ΥίιΙο ψι ιηηιΐ» 03-

ρΐΐνπβ Γβροιιΐο οοιίϋΓιΐυΐΙιΐΓ γοχ Ιοίΐυδ Λ^γριί, οι (|ΐιί

αϊ) ηΓοΙΓιηιη^ΊΓΟ ΐη οβιοογοπι εοιι]οοΐιΐ8 ΓιιβΓαΐ, 8 γο<;ο

ϊη μμιιιιιπιιι Ιοοπηι' εχ.ιΙ(.ιΙυ8 081: 30 (]ΐιί Γικτ:ιΙ οΐπϊ

(ΙοηιίηΐΗ, ΓβροιιΙο νίιΜι ψιοιτι ιιι .ΊΐΙιιΙιοπιηι ίιι οαιοο-

ΓΡη» ηιΐίβΓηι, Ιοίϊϋϊ Μξγ\>ΐ\ 8ΐΐ80ΡρΪ580 ΐηιροΓΐυηι. Υϊ-

<ΙΪ8(ί (ρι:ιιι(ιιιη 8ΪΙ Γογγο οιιιιι ςίΜΐίηπιηι ηοΐϊοηο Ιι-μΙ.ί-

Ιϊοηθ!>? ΡΓορΙοΓβ;» Ραυ1υ$ (Μ('οΙ).ίΙ, ΑβΙΊοίΐο ριιΐΐαιί'ιιιιη

ορεταΐκτ, ραΐίαιίϊα ρτοοαύοηεηι, ρηώιιΐίο ιρεηι, »ρε$

ηοη ριιάε[«ά( (Ποιη. 5. 3-5). Υίϋο ίβίιιΐΓ : :ι Γ11 : -

οΐιοηοκ ρηΐίοηίοΓ ΐιιϋΐ; ρηΐίοηΓια ρηιϋαίιιιιι οιιιη ΓοοίΙ;

ρκιΐιιιΐιι•* Γαείιΐϋ ίιι ιπη^κα $ρο 3^ε1).ι(; κροβ ηοη ριιιΐο-

Ιι•(•ίι. 41. 1>ίχίι αιιίαιι αά αιιη : Εζεε εοηϋίίαο Ιε Ιιοάιε

%ηρετ οηιηειη Ιεηαηι ΑΖαγρϊι. 42. Ει ΡΙιαηιο αΰΐαίο

αηιιαίο άε ηιαηκ ιιια, ρο$ιιίΙ εηιη ϊη ηιηηη ]οιερΙι, ϊη-

ιΐιιίΐφιε εηιη νειίε ΰηη'νια, ει ά\αηηάε<ΙΊι εοΙΙιιιη ε]ικ

Ιοτηηε αυτεο, 43. βί [εεΐί εαιη ακεηάετε ιιιρει- εηπιιηι

κιιιηι ιεειιηίΐηηι. Ει ρΓοηιηΙπιινΐί εοταιη εο ρτωεο, Η

εοηιΐϊΐιιϊΐ ίΐιηι ίκρίΓ Ιοίαιη Αϋςι/ρΙιιηι. Νηπι Πιμι8 (]μοπι

Ιι.ιΙκΊιιιΐ δοοιιηι, ηηΐβ.ι οι οιηιπα υοηο <1Ί>ρο»υοΓ.ιι, :ιΐ-

ιρίι: ('ΐιιη ΐη (λιιΙίιιι «ΙογΊ.ι' γιιΙιιι<ίι ονοχίΐ. 44. Ι)ί.\Ίΐ

αηΐεηι ΡΙιανηο : Αο$φιε Ιε ηιιΙΙιιι ΙενπύίΙ ηιαιιιιιιι αιαηι ίιι

οηιηΊ Ιεττα ΙΕηηρύ. 15. Ει νοεανϊΐ ΡΙιατπο ιιοιιι,η Ιο-

,Γρ/ι. ΡίοηιΐΙιοηιρηηηεεΙι : .ΊρριΊΙαίίοηο νοίοη•; ρ.γ»;•ϊ»τ»-

ΙΪΛΠΙ «"ΪΙΙ8 ρβΓρΟΐΙΜ 111 ΊΙ10Π3 Ιθ5(:ΐΙηΠ1 0550. 11(10 οηίιη

£;?ιιΐίίΐ3ΐ, Οεοαί-'οτηηι εοαηΐΐον, οο ςηοϋ 03 ηιιηκ οπι-

η'ιυιΐδ <κ.ι•ιι1ΐ3 βηιιΐ ιηβιιίίο^,ΙιινοΐΊΐ, ίϋοο εχ 1 1: ςο5ΐ3

ρρρεΙΙαιίυηοηι οι ίιηροιιίι. Ει ιιΐβοευπιιιΙαΓοί ΙιοιιοΓετη,

» Αΐίί, αΗ ανη.ηιαιη ροΙεΛιΙε.η.

(Ιηΐ οι Γιΐίηπι Ριΐι-ρΙιπι: ΐη πχοιεηι. Οβίιι•.Ιο ςηί;ι ΐπίο

ο]ιΐ8ΐΙοιη ηοηιίηΐβ ογλι οιπη οο <ι ιιί «Ιοηηΐιιΐί β]ιΐ5 Γιι«>-

Ρίΐΐ, «Ιιεΐι, 8αεετάοϊιι ΙΙείίοροΙεοι. ΐ: ιιι ιΐίϊεβηιιιβ ΐη

ςυη :ι•ΐ;ιΐο Πιοιϊι 3(1ιηΪΓαϋίΙΪ5 ίΐίε, ςιιι (ηιιίαηι 385ογ]ιμι-

Ιυ$ 081 ηιοΓείΜίοηι, ΐ;ιηΐη«|υο οοηηηιΐη:ι οχΐιίίχιίι, ϊ • Ε_

ίριΐΐ: ΊΟ. ΙοιερΙι αιιίειη εταΐ ΙτΊψηΙα πηηοηιιη, ηααηάο

ιΐείιι εοταηι ΡΙιαταοηε. Νο Ιοπιογο ριιΐοηιιιβ πκδϊ^ηαίιιηι

ΟΜΟ ηιιηιεηπη ηηιιοπιηι, βοιΐ ιιι (1ΐ803ηιιΐ8 ηο^Ιϊξοι.ιΐ

νΐΠιιΐβπι ιιυΙΙηηι οββο εχοιι$3ΐΐηιιι,ιη : ιιοΐ|ϋθ οηίιιι Ιΐοοί

3ϋι:υί ο!ι]ίοοΓο ]ιινοιιΐυ1οπτι, ιιΐιί νΐποβ οχογοοικΙμ οεΐ.

Εοοβ ΐΙΙο ηοη βοΐιιηι ]ιινοιιΪ8 8Γ31, δοϋ οΐίηιη ριιΙοΙιοΓ

Βροιΐβ, οι ΓοΓηιοδυδ Γ;ιοίβ. Οοιιΐΐιι^ΐι οιιΐιη ηΐΐηιιαηιΐο

]ιινοιιεηι ΐ'5Γ.ο, βί ηυΙΙη ΐΌΓροπδ ρυΙοΙίΓΐΙιιιΗηε ρΓ.τ(Π-

ΐιιιη. ΙΙίο 3υΐοηι οι }υνοηΐδ οι ραΙοΙιοΓ οπιΐ ιρεει'β, Γ.ι-

οΐο(|υε (Ιι!0ογο5, 30 ςιιπδΐ ϊη ϊρβο ίυνοιιΐυΐίί Πογο 8ογ-

νιΐ8 οι 03ρΐΐνυδ Πιοΐιΐδ 051. ϋβοοιη οηίηι βί δορίοηι Ιια-

Βθ1);ιΙ .ιιιιΐ05, ιρκιηιΐο ϋοιίυοίυβ ΕδΙ ΐη /Γ.ΐ!\•|ΐΐηιιι (Οειι.

57. 1). ΟβΐηιΙκ ΐη ίρδβ Γογιι.ήό ]πνοιιΐιιΐϊ* ροδΐΐυυι ΒυΙ-

Ιϊοίΐ3•ΐΙ ΐιιΙοηιρεΓ3ηδ ^ΕβίΓρίΐη (Ιοηιΐιιπ ο^υδ, ηεηιιοδίε

ΒΐιροηινίΙ ]ιΐδ1ΐ νίπ Γυπΐΐιιϋίηοηι; υΌηΐηυο ΐη οβγοοιο

[ηηιο ΐεηιροΓΟ ιτηιηηοδίΐδ Γυί! : οι ηιαη$ΐΐ ιριβδΐ αιΐπ-

1)135; ηοη δοΐιιιη ηοη Γιείυδ ίηίϊιηιίοΓ, δοϋ <•ι ρΐυδ ιό-

1)0115 αδδΐιιηοιίδ. ΙΙιιΙιιιίΐ οηίηι ΓουοΓβηΐβιιι βο δΐιρεΓ-

ηηιη (,τβΐΐαη). Ουοηΐηη) ρΓΪιΐδ ιριοιΐ δπιιηι 0Γ31 ιοίιιιιι

3ΐΙιιΙθΓ3ΐ, |ιπιρΙ<Ίο;ι ο 031'θετε 3(1 ρΐ'ίιιΐ'ϊριιΐιιηι Ιοίϊιιβ

νΕ^γρίΐ 3000Γ5ΪΙΙΙ5 051.

5. ΕοιΊ'ιίεν (ετειιάιΒ μιιιΙ αβΙϊεΐΊοιιη. ΟαιΓι» [ϊάε'ι τη

ιρίηΐιιαίεί εοηιμϊεϊεηάα «οιί, ει νειΰο Όά βηηΐΐετ ετε•

ά<•ηάαη\. — Ηχο .ιικΐΐβιιΐι'5 ϊη ηΓΠ οιί.ηίΐιιΐί ηηϊηιπηι

ιηιιη(]ΐΐ3ΐη (ΙοδροηαΌ.ιηιιΐδ, ηοιριο ριορπβ Γ3ΐΐοείηΪ3

ΒπριοηΙοδ α?ςιο ΓθΓ3ΐιιιΐδ : δοϋ ηιιςιΐ3ΐη ρ.ιιΐοηΐί:ιιη

βΧΐΐίΙ)ΟΙΙ105 δρθ 1)0113 Γθν03Π111Γ, 80:611105 5θΙθΠΪ3ηΐ 1>0-

ιιιίιιί ηοδίΓΪ : ΐ[ΐιί Βΐηοιίδ ηθ8 οβριτ.• βχρβππ, ηοη (1ο-

δΟΓίΙ Π08, 50(1 νΐΐΐΐ «Ι 001 1.111105 οΙιιγιογϊ εθΓΟΙΙ3 ταί'ι-

ιοίιιιηυΐ'. Ιΐπ οιιιιιο> 83ηοΙΐ ρΓθ!>3ΐΐ διιιιΐ. ΡιορΙοιοιι ει

ηροδίοΐΐ ϋϊοοϋηιιΐ : Ρετ ηιιιΙΐα$ αβΐίαίοιιει οροτίεΐ ηοι ΐη

τεβηιιηι Όει \ι\Ιτατε(ΑεΙ. 14. 22). Ει ϊρδε ΟΙΐΓΐίΙυδ (Ιΐ-

ΟοΙι.Μ (ΙΐδοίριιΙΐδ Βΐιΐδ : /η ηιηηάο αβΙΊιΊίοιίιΊη ΙκώΛΗΊι

(Ιοαη. 16. 53). Νο φΚΐΓ ηιοΒΓοηηιιΐί ϊιι .ιΓίϋοΐίοηϋιιι;,

δοϋ ηικϋβιηυδ Ρ.ίιιΙοιιι ϋΐεοπίοπι, ()ιιϊ νοίηιιΐ ρίε ν',νειε

ϊη ΟιηιΙο ^^ιιι, ρεηεφιιιΐϊοηειη ραιίεηίιιι- ( 2. Τίιη. "ι.

12). Ει ηβ :ιιΙιηΐΐ'οιΐ)ΐΐΓ, ηοίΐιιοχ^Γε ΓοΓβηιυδ, 5β(Ι οηι-

ιιΪ3 πιπί ΓοΓίϊΙικΙΐηο οι ρηΐ'βηΓο ΙοΙοΓεηιυδ, ιιοιι 3(1

αΓΠίπΐοηεδ ΓΟδρΐείοηίεβ, ίοιΙ :ιι! Ιικτιιηι ο,ικκΐ ΐικίο

εοη^ΓΟΚαιιιιΐΒ : 5ρΪΓΪΙιΐ3ΐΪ3 οηίιη φιχιΙ.ιηι ηο;η" Ί'οιίίο

851. Ει δΐευΐ <χιιϊ ρβΓοηΐηδ οοΙΙι^ογο νοίιιιιΐ, 3ΐηιιο Ιιιι-

]ιΐ5 5:γ(μιΜ ιιο^οΐϊβιΐοηβιΐ) οχεΓοβηΐ, ηοη βΗιογ ροδειιηΐ

31Ι80Γ0 Βϋΐΐδ 0ρβ5, Ι)!5Ϊ Ι11ΙΐΙΐ3 ρΟΓΪΟΙίΙ.Ί ΙΡΓΠ) Ι1ΙΛγΙ'|ΙΙ0

δΐΐδΓιηιιοηηΐ (ιιβεβδδε 051 οηίιη ιιι ΓογβπΙ Ι.ιΙγοπιιπ. εΐ

ρ!Γ.Ίΐ:ιηιηι ΐιΐ5Ϊ(1ί3>) ; .ιΐΐ:ιιιιοιι οηιηί.ι ιιιη^ηη αΐ.ιοπίιιΐο

δυδεΐρΐυηΐ, οι οΐ) οχδροοί.ιΓιοηοπι Ιιιογϊ, ιοπιμιιιλπιπι

δοηδίπη ηιιΙΙυιη Ιΐ3ΐ)θιι( : οοαΌιη ιιιοιίο οι ηοΒ, οο?;Ι:ιη-

105 (Ιϊνΐΐΐιιβ 01 $ρίήΐΐ|»1ε$ (1Ι0ΙΌ05 ', (|(Ι35 ηοΙ>ΐ8 Ιιίο

οοΠί^οτε Ιΐοοί, οροιίιΊ β.ιικΙοΓο οι βχ•.υΙΐ3Γβ, ει ηοη

εοιιίεπιρΙηΓΐ (|υΐΌ νιιΙοιιΙιιγ, κεη ηηιο ηοη νίιΐοηΐιιι•, β ο-

υΐ οι Ι';ιιιΙιΐ5 .ιιΐιηοηοΐ, (Γιοοιιβ : ΛΌκ ΜηύάεταηύΙ).:»

ιιυΰί$ εα ηηοε αάαιίιιτ (2. < οτ. 4. 18). Ι- ίιΐοί οηίιιι β»1,

• ΐιιΜ3 <|ΐι1ηςυβ Μββ. Ιο^'οικίυηι βδΐ, $ρϊίίΐηαΙειη «'η».

(/«κίΐ./ηι, ργο, $ρνίΐιιαΙεχ ιηειεα.
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αοη οιιγ|ι<ιγ.ιΙιΙ)ιι8 οειιΐϊδ οοηίοηίοβ εδδο, δοϋ οουϋδ

ηιβη(ί$ ϊιη.'ΐβϊηαπ 03 ςιιχ ηοη νϊιΙεηΐιΐΓ. Νπτη ίΙΙα Πιΐβ

ιϋ,?πί"ΐ.Ί οι•οϋοη(1α 8ϋηΙ, ηυ:ιηι 63 ηυχ οοΐΊ>οι•3ΐίΙ)υ8 *

Οβιιΐίβ νϊίΙβιιΐΒΓ. δϊο |ι;ι!γΊ:ιι'(.•1ι:ι §Γ31ιΐ8 ΓιΓιΙ Ι)(•ο, (μιία

ΟΓΟίΙίϋ'ιΙ |:|'ΟΙΙΐΪ88ίθΙΐί 6,)<Ιδ, 6( 81Ι|11Ί ΚιΓ ιιΠΐΙΠ.1 Γβεΐΐΐδ,

Ιιυιιΐίιι^φιο ΓαΐϊοιιϊΙ>υ8 ; ϊιΐοο Ι1ι•ριΐ!ιιΐιιηι ε$ί ει ίη]ΐι-

βΐίιϊαιη (ϋοΐΜ. 4. 3). &>ηβϊοΌι-.ι, μίδΐίΐϊβπ) 6886 ϋΓϋύΐ'Γβ

ίίβπ,ιιχ 8 Γ)(•0(1'κιιη1ΐ!ΐ•. Οιι;ιη<Ιυ ι-ηίιιι ϊΙΙβ ιιΐίφιίιΐ ρπ;-

ιηίκοιίΐ, ιιο ηιϊΐιϊ δοοπηιΐιιιη Ιιιιιιι;ιιι;ιιη εοηδεφιοηΐίηηι

Γββ οιρεηυΌ, 8ΰύ βυροιίοΓ Ιιιι]η8ΐιιοϋϊ Γ3ΐϊοηϊυιΐ8 6Ϊ8,

;ιε εοηίίϋβ ροΐοηΐϊχ ο]ιΐ8 (|<ιί ρπιηιίδίΐ. 1(3 υηιιβηυϊβ-

φ>6 ]ιΐ8ΐοηιιΐ) ρΓοϋαΐυβ Γϋίΐ, ίΐ3 ει αιΙιιιίι•:ι1)Ί1ίδ ίΙΙο ίη-

ΒορΙι, οιιιη ροδί ϊΙΙη βοιιιιιΐ» ΐηηΐη ίηΐει•]εοΐ3 Ιϊκτίηΐ

ίπιρβαΊηιεηΙα, ηοη ΙιπΊκιΙιικ βδΙ :ιιιίιηο, ηοη οοηιιηο-

Ιυ8 ε&(, ί('ΐ) ΓοΙιιΐ8ΐα ηιοηΐβ ΓοΠίΙοι- ΙηΙίΐ οιιιιιϊπ, διίειιδ

ηοη 058β ροδδίΐιϋ ■ βα φιχ Νθϋ8 ιίβει-ονίΐ ηοη βνεηΪΓβ.

ΙοΌο ροβι δοι•νΐΐι>ΐι•ηι, ροίΐ ο:ιγπτοιι), ΐβηΐβπιςιιε 08-

Ιυηιηίαιη, ρηηείριΐιιηι δϋδοβρίΐ Ιοίΐηδ /Ε;;νρΐί. ΙΙ.ιε

ίί,'ίΐπΓ οιηηΪ3 εοβίιβηιοί, ΓοπϊΙογ δΐΐδοίρϊηηιιιβ ο:ι φι;ο

ίιιΓεηιηΙιΐΓ, βΐηιίαδψιο οςπηιυδ ριο οηιηίυυβ οίοηιοηΐϊ

Ι)οο, ει ο]ιΐ8 (:\8ρεοΐοιιιΐΗ ορίΐιιίαιίοηοηι ; <|ΐι;ι: ηοΐιίδ

οηιηίΐιιΐδ οοηοοϋηΐιΐΓ, βΐ•3ΐί;ι 61 οίοπιοηΐία Ποηιΐιιί ηο-

8ΐπ ,Ιοδίι Οιι-ίδΙί, ευί οιιηι ΡιιΙιο οι δηηοιο δρίη'Ιιι δϊΐ

βίοιϊη, ίιΐιροπιπη, 61 Ιιοιιογ, ηιιηε 61 δοιηρει-, 61 ίιι

ϊκοιιΐη βχειιΐηηιηι. Λπκη.

ΙΙΟΜΙίΙΛ ΕΧ1Υ.

Εχ'ινίΐ ωιίαη Ιο&ερΙι α /βπ'β ΡΙιαταοηίΐ, ει ρααφαν'ιΐ

υηιη,ΊΗ κηαιη &Φ)μΐι ; εΐ [εαί Ιεηα αηη'η ιβρίειη

(ιΠίΙίιηΐίί ηιαηίρπίοΐ ; ει οοηφτααν'ιΙ [ηυιια,Ιυιη ίϊαιί

(ΐιβιιαηι ηιαηι ( Οεη. 41. 46-49).

Ι. \ ΊιΙΐίδΐιΐ 01 ΙιοιΙίο ΙΓΐδΙοπ;ιιιι.Ιι)$6ρ1ιί Ιι-ηοΙειιιιΐδ, ει

νίιΐοηηιιΐδ ςυοιηυ^ι νΪΓ ίΙΙβ , δΐΐδοεριο ΐοΐίιιβ /Εμνρΐί

ρπιιοίμβίυ , ρεΓ ίιιιΐΛίΛΐη 8ΪΙ>ί ίηΙεΙΙίβεηΙίβπι οηιηοδ

ΐ'ΐ)ΐΐδΐ)ΐ3ΐυ$ Γιιοιϊΐ V 46. Εχΐνίΐ βη'ιιιι , ίικμιίΐ , α \αάε

ΡΙιαταοη'η , ει ΙταιηηΙι ρετ οιηηβιη Ιβιταιη Μ$$ρ% ;

47. ει (εήΐ Ιβηα ηιιιιίί είρίειη (αΐίΐίΐαΐί» νιαηΐραΙοΒ ;

49. ει οοιίβη^ανίΐ [ηιηιεηΐηιη ίίαιΐ ατεηαηι ηιαη$. διΐ8 -

Γ6ρΙ» ρπιι» 3 Γβ^<! ρθΐ6$ΐ31β οιιΐιιί , ΟΟΐΙε^ΐΙ , ί:.(|ΐιί[ ,

Γηιςεδ, εΐ ίιι οίνίΐαΐίϋιιβ τοροδυίΐ, ρΓονϊιΙεηδ ]ηιη ηιιιΙ ο

«ιιΐοη , (|υ« ΓιιΐυΓα; ρεηιιήχ βιιεοιιιπτβ ροδβεηΐ. Υϊ-

ιΙ:δ Ί (|!ΐ;)1.'δ ινίι 'ίΐιιιΐϊυηοδ ΓυιΊίίικΙίιιίΒ 61 ρ3ΐϊεηΙί.ο , εΐ

:ιϋ;ιπιιιι νιι Ιιιΐιιιιι εΙΪ3ΠΊ Ιΐίε 300ερεΓΪΙ ίιΐδΐυδ , 011111 3

\ϊηοιι1ί& αϋ ΐ'οςί.ι ρκΐβιίϋ 38θοηϋΐΐ? 50. ΝαΓι ιιιηΐ αηίαη

•///, ίηςιιϊΐ, ύνυ /ϊ/ϋ, ρήηιψιαηι αάνβηίηηΐ πιιιιΐ ρβιιιιτϊα::

51. <Ί νοαιν'ιΐ ηοηκη ρηοη« ίΐαηααο : ηηοηχαηι οΐιΐϊν'ιιιϊ

)»€ Ι'ιάίι ϋβιι» οηιηίυηί Ιιώοηιηι ηιεοηιι», (Ι α•πιιιι φαν

$ιιιιΙ ριιΐι'α ηΐί'ί. Λΐιοηιΐι! Ιιίε νΐτί πΊΙμϊοηοιη 61 ρίοΙα-

ΐιτη, ηυοιηοιίο ροΓ Ιίΐίί «ρρεΙΙαΙίοηβιη ηιοιικινίαιη οιιι-

ηίιιπι δΟΓνβνεπί (α) , ιιΐ ρεΓροΙπο ι,ίμι ί:ΐ8 β^ογοΙ, ει ςιι'ι

οχ 86 ΐιαίαί 6Γ31, ρβΓ δΐιιιιη ;ιρροΙΙ;ιΙίιιιιοηι δθίΐ'6 ρυδδοί

οθΓΐαηιίΐ)3 , εΐ ραΐϊβηΐϊβιη , ηιιχ ]ιΐδ1ιΐ8 ροιΤοΐ'οιίδ ιι

Ι.πιΙαηι ρεί'ϊβιιίδδοί ςΐοηιιιη. (Ιηχα οϋΐίνιια' ιηί (βιϊΐ

ΰβ«ι οιηιιηιιη Ιίώοηιιη ηιιοηιηι, ΐΐ οιιιηίιιηι ηικε ιιιιιΐ ρ<>-

■
(ιή ΙιηοοΙι'.ίνίοηοηι οηιηίιιπιίηιΐιιχίΐ, Ηφίο δί^ιηΠ ::ιΙ>;ιΐιιι•

ηοπιιιιβ 113111886, 111 ηιηιΐη (1ί\ίΙ 5θτίρΙϋΓ3 : Μ;ι;ι:ΐ880 6111111

11ο1)Γ3ίοο ΓΠ03Ο "Ι βχ Π©3 , οϋΐίνίία. \'ονανα ηιοδ οΐιΐίιΐυίι,

«Ι • ιιιιι (|ΐιί> ιοίΊΐιιιηιδ 61 ηηΐίδ οιηηίοιίδ ΟΓβρΙιΐδ ΓυίΙ , ιΙιο.ίΙιιγ

ιρ.ιΙι .πΐιΐι οΙι.'λιμ ί : «Ι ο.5ΐ, ίη οοΓίπη $οιι$ηπι ηοη υΙΙΓϋ νβιιί-

Γΐί, βΐϊί ίΙΙοΓυιη ΐ'οοα*•ί1οιιΐΓ•

Ιάι πκϊ. ΟιιΐιΙ οδΐ , Οιιιμιιιη Ιιώυηιιη τηίοτηιη ? Ηπιο

δπΙιίιΐ(1ίο.ΐΓο ηιϊΐιϊ ν'κΙβίιΐΓ ρηηιβιη οι δεουηιΐιιηι $ογμ-

Ιιιίοιη, ει πιίδοίΓ,ιη φΐ.ιηι ϊη οβροογο ΙιιϋΙ. Ει οιιιικΉιη

φιω $ιιηί ραΐήι ηι« : 8θβΓ68Λΐίοιιοηι δίΒιιίΠεβΙ , φίπηι

δΐΐδΐίιιιιίΐ ηΙίΓορίιΐδ βΙ» ιιΐιιίδ ρηίοηιίδ, ςαϊα ίιηιηαίιΐΓ.ι

χΙηΙβ,Ι.ΊΐιιΙί>ιθΓηΙίΙηΓθ(1υο.ΊΐυΒ,ΙϋιοΓΐ3'6ηιοηιη8θτνίΙιιΙι:

ε ιιιιιιιιΐιινίΐ. 52. Ει ηοιηίη ιεηαιάί ι^ανϊΐ ΕρΙίΓαϊηι, ηη'ια

οτηκη (κ'ιί ηιε Ώαα νι Ιβηα ΗηηνΙιΊαιίι ηκοα. ΥΐοΌ οι

Ιπ^ϋδ ηιιηιοιι ςΓ.Ίΐίηπιηι αοιίοηβ ρΐεηιιιη. Νοη 8οΙιιιιι

6ΊΙΙΙ1, :ΐ(1νθΓ~!!.Ίίίί 0ΐΐΙίΙιΐ8 111111 , 80(1 01 8110(118 .-ιιιιι ΪΠ

(0ΓΓ.1 , ίιι ι|ΐι;ι 13ΙΙ13ΠΊ ΜίδΙίιιιιί ΙιπιιιΊΙίαιίοιιπιι , ιιΐροΐϋ

ίιι οΜΓοηιϊδ ρειίοιιΐϊδ εΐίβηι (Ιο νίια βηχίυδ. Υι-πιΐιΐ

ηιιηε ηιιϋίΐα ιΐί^ιια δυηΐ ηιιχ 50(|ιιιιιι1ιιγ. Νηιιι ροβι

ΓΐτΐίΙίΐΜί'ΐιι βερίεηι ιιιιηοπιιιι, νοηοηιι.1 ει δερίοιιι ηηιιϊ

ρβηυηχ βΙ Γ»ηιίδ, βοειιηα'υιη ρΓχϋΐοΙίοιιοηι ]ϋίι•|ιΙιί.

Κοιυηι οηΐηι βνοηΐιΐδ οοηοοδδβηι νίΓΟ 8;ιρΊβιιΙίηηι οηι-

ιιϋιιΐί (1οΙ('ΐ;οΙ)ηΐ , ί(Ι(]ΐιο εΓΓιοίεΙιβΙ , υΐ οιηιιοδ οι δο*ο

βυΙιηιΐΙΐΟΓβιιΙ. Ει οιιηι Γιιιιοβ νβΐίιΐβ Γβ(ΐ3 βίδεί , ρπ-

ιιιιιιιι 608 ρεηηηαηι δοιιΙΪΓε ηοη ροπιιιδίΐ. .*>4. Ιιι υιιιιιί

εηϊιη ίεηα ^Ε^ρΐίβηρη εταηί ραηει. δοιΐ ουιη ιιιοΙοΜίβ

Γηιηϊδ ίη\'3ΐ6δοβΐ'6Ι , οίαηιηνίΐ ροριιΐιΐδ αιΙ ΓΙιηηιιιιειη,

ιηα^ηβ ριεβδηδ ίησϋξεηΐίβ : 3 Γ.ιιηο οιιίιιι εοηειί , ,ί.Ι

ΓΟ^οιη οιιοιίΓΓΟπιηΙ. Ροιτο νίιΐο Ιιιψίδ ϋεηονοίοιιΐίιιιιι.

").">. ΙΜ,ιίΐ αηΐι'ΐη ΡΙιαταο .-Εαι/ριη» ; Ια αά ί«&ι•ρΙι ; , ι

ηιάάιμάά άίΐΐήΐ ιοίιί$, [ιαίΐί ; (|ΐιηδί ιΐίοοί'οΐ : (,Ιιιί ύ ιιιιι

βυδρίοίΐίδ ? Νοη νίιίεΐίδ ηιε Γε§Ϊ8 ΙιβΙιίΙυηι άυηϋϋχηΐ

^08ΐιΐΓ8 , ίΐίαιηςυε ιιοΐιίδ οιηηίΐιιΐδ δαίυΐΐδ ιιιιοΙογοιιι

Ι'ηοΐιιηι ? Νε ί^ϊΐυΓ ϊΙΙο τείίείο 3(1 ηιε ευιταΐϊδ, βοϋ αΐιίιβ

3<1 ϊ 1 1 ιι ίιι , Ει φκταιιηφίί ά'ιχετΊΐ υοΰϊι , (αάΐε. 56. Αρε-

τηϊΙ αηΐεηι ίοαρίί Ιιοηεα, εί νεηάϊάιΐ Μ<]\)ρΐ%Ί*. Ει ηιιο-

ιι'ιαιιι οηιιιεδ οοηδπιηβοβΐ Γιιιιιϊδ ηοεβδδίΐιΐδ, 57. Οιηιια,

ίιιΐ|ΐιίΐ , ρΓονϊηήιν νοιϊεϋαηΐ ϊη /Εξα/ρΙιιηι . κί αηετεηΐ

(ηιΐΜηΙιιιη: ίηναίιΐιταΐ εηϊηι , Ϊηΐ|υϊ1, [αηια «ιι/ΐίΐ• οηι-

ηεαι Ιαταιη. V ϊ « 1 •.; , οΐι-οιτο, ςιιοηιοιίο ρ;ιιιΙ:ιΐίιιι ενεη-

ΐιιιιι ηοοίριτο ΐηοϊρϊβηΐ 8υιηηΊα .)(>8ορ1ι. Νβηι ιιΐιί Πιηιεβ

ίιιναΐυ'ιΐ , ει ηεειιρ.ινίι Ιογγπιιι Οιηηααιι , ίη ηιιβ Ιιαίιί-

Ι;ι1ι;ιι ,ΙηοοΙ) Ιιιι]ιΐ8 ρηΙβΓ , (ριί Ι. Ροίΐφιαηι άίάιάΐ ϊη

Μ<)\)ρΙΰ (ηιιιιειιίαιη νεηκηιάαή, ιϋχ:ΐ, ίη |ϋίΙ, βίνι «ι/ι :

ΟιΐίΐΐΊ! «ι'ΐ/ικ'ί ιίΐίί ? % ΕιΧί•. αικίηί ηιιοά (πιιιιαιίιυη <ί(

ϊη ,Έαι/ρίο. ΩεΜειχΙϊΐε , υί εοηιρατεΐΐί ιιοΜι ραιιεα ίϊ-

ί>ί/ι-ί'«, ΗΙ νίαπηκα , οί ιι«Μ ιιιοπ'ηιιιιΐΓ ((.'«;;. 42). (ΙιιϊιΙ,

ίιΐ'ΙΐΜ' , Ιιίε 8εϋεΐΪ8? Αΐιί'.ε ίη .Έ^νρΐιιιιι , οί βϋιιιβι.ΐα

ιιοΐιίδ ιιΙΤεΠε. II. οε 3υΐεηι οιιιηία Γοοίβ δυηΐ, ιιι Γπιΐπ.->

ϋ ι> ~ ■- 1> !ι νίιϊιιηί ο;ιι- οηιιιια ηι:η:8ΐΓϊΓεηΐ : ει ίιιΐΓίρι ο-

Ιιιΐίοικ'ΐιι Μΐΐιιπϋ ιρ'-.ιιιι ίρδί οοιι]εεΐ;ιν:Τ3ΐι(, 011111 ίΙΙΙιΙί-

Γι'ΙΙΙ ϋοδορίΐ 8ΙΙΙΙΙ1ΙΪΙΙΙΙΙ Ι1.1ΓΙ'3Ιΐ1('Π1 , ίΐΙίρΙΟΙΌΙΐΙ. 3. /λ' ■

ιαηάεηιηΐ βηϊιιι, ίικμιίΐ, άεοειη [τβίτει, 4. Π Βαι)<ι>ιι'ηι

ηοη Κίρεηιηΐ, ί|ΐιί ογλΙ Γγβιογ ϋοκορίι οχ οη.Ιοιη ιιιιιΙγ.'.

ϋίεώαΐ οιίηι ραΐεί ί/'κ*; Νε (οτΐε αεάάαΐ « Ιωψιοτ :

ριιιοΐΊΐδ ρυβΓΟ, εο <ιιιο*1 χΐιιΐβ ίιιιηιαΙυΓ» ει•αΐ. 6. νν

ηιτΜίιί αηίαη, ει ίοίβρίι ιϊειιΐ ρήηάρβιη ΛΕΐ]\)ρΐΊ αιΐο-

τανηνηΐ $ηρετ [αάειη (ΐιαηι ϊη Ιεττα. Ει ιιυιιο ί^ιιοΓαη-

108 ΐ]ΐιίιΙοιη Ιιχο οιιιηϊπ Λιοϊιιηΐ. Ν.ιιιι ΐ[ΐιϊ;ι ιηιιΐΐιιιιι

ΙπιιροΓΪ- ίιιΐΟΓΟΟδδοιαΙ, Γηοίειη Γι-βΙηδ ηοη .π^ηονεηιιιΐ.

νΐΊΪδίπΊΪΐο εηϊηι οδΐ, ]υνοιιειιι οΐϊιη, ηυηε ίηιιηιιΐιιΐιιιη

ΓΐΊΊ«3 Γιιϊ-δο. 1ι)(]ΐιο ΙοΙυΐΐΐ ηρϊηοΓ (Γινίιι:ο ϋίβρειίδ»-

Ιϊοιιϊβ Γιιίδδβ, ίο ιιΐ ηοη ροΐιιοπιιΐ νεί εχ δεπηοιιβ, νεΙ

εχ βδροοίη ΙϊαίΓΟίη 3?;ηο8οεΓ6. ΙΙηϋβ εηϊηι ιιιιιΐ|ΐι:ιιιι η

1ι»ηε ορϊηίοιιειη νοηϊδ8εηι? Ε; οιιίιιι ριιΐηυ.ιηίειίΜΐ βρ•ι<!
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τοις σωματικοί; δφθαλμοϊς άρχώμεθα μόνον, άλλα

τοις τής διανοίας δμμασι φανταζώμεθατά μή δρώμενα.

Εκείνα γάρ μάλιστα των δια των σωματικών οφθαλ

μών δρωμένων άξιοπιστότερα ημάς ήγεΐσθαι δει. Ού

τως ό πατριάρχης ευδοκίμησε, πιστεύσας τη τοΰ

ί)εοΰ ύποσχέσει, κα\ ανώτερο; της φύσεως γεγονώς

κα\ τών ανθρωπίνων λογισμών διό Καϊ έΛ,ογίσΰτ\

αΰτφ είς δικαιοσυνών. Έννόησον ότι δικαιοσύνη

ίστί τδ πιστεύειν τοις πάρα τοΰ θεοΰ λεγομένυις.

"Οταν γάρ εκείνος ΰπόσχηταί τι, μή μοι κατά άνθρω-

πίνην άκολουθίαν άπαίτει τά πράγματα, άλλ' ανώτε

ρο; τών τοιούτων γινόμενος λογισμών θάρσει τή τοΰ

υποσχόμενου δυνάμει. Οϋτως έκαστος τών δικαίων

εύδοκίμησεν, ούτω καϊ ό θαυμάσιο; οίτος Ιωσήφ, τοσ

ούτων μετά τά ύνίίρατα εν μέσω κωλυμάτων γενο

μένων, οΰκ έταράχθη τδν λογισμόν, ούκ έθορυβήΟη,

άλλ' έρ\ίωμένω τώ φρονήματι πάντα γενναίως έφερεν,

είοώς ώ; ούχ ο!όν τε διαπεσεΐν τά τώ θεώδδξαντα.

Διό και μετά δουλείαν, κα\ μετά δεσμωτήριον καϊ

συκοφαντίαν τοσαύτην, την αρχήν έδέχετο πάσηςτής

Αιγύπτου. Ταΰτα δή πάντα λογιζόμενοι άντέχωμεν

γενναίως προς τά επαγόμενα, εύχαριστοΰντες υπέρ

πάντων τώ φιλανθρώπψ Θεώ, κα\ τήν παρ* αϋτοΰ άνα-

Ιλένοντε; άντίληψιν ης γένοιτο πάντα; ήμα; έπιτυ-

χεΐν. χάριτι κα'ι φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών Ιη

σού Χριστού, μεθ' ου τώ Πατρ\ άμα τω άγίω Πνεύ-

ματι δόξα, κράτος, τιμή, νΰν κα\ άε\, κα\ είς τους

αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΞΛ'.

Έξή.ΙΟεδέ Ίωσή^ άπύ προσώπου Φαρα•ο, καϊ

διή.ΙΟε πάσαν γην ΑΙγϋπτυν καϊ έποίησενή γή

έν τοίς επτά ίτεσι της εΰΟηνίας δράγματα καϊ

συνήγαγε σίτοι• ώς τήν ΰμμον της ΟαΛάσσης.

α'. ΒούλεσΟε κα\ σήμερον τήν κατά τον Ιωσήφ ίστο-

ρίαν έπεξέλθοιμεν », και ίδοψεν πώς τήν αρχήν της

Αιγύπτου πάσης δεξάμενος ό θαυμάσιος ούτος, διά

της προσούσης αύτφ συνέσεως απαντάς παρεμυ-

Ο';σατο; ΈξήΛΟε γάρ, φησ'ιν, άχύ προσώπου Φα

ραώ, καϊ διή.ΙΟε πάσα}• γήτ ΑΙγύπτου• και έποίη-

νεν ή γη εν τυΐς επτά έτεσι της εΰΟιχνϊας δρά

γματα• καϊ συνήγαγε σϊτον ώς τήν άμμον τής θα

λάσσης. Παραλαβών παρά τοΰ βασιλέως τήν έξου-

σίαν άπασαν, συνήγαγε, φησ\, τά γεννήματα, κα\έν

ταΐς πδλεσιν άπετίθετο, προπαρασκευάζουν ίκανήν

παραμυΟίαν τή μελλούστ; γίνεσθαι ένδεια. [008] Είδες

οϊας άμοιβά; της καρτερία; κα\ της υπομονής κα\

τής δλλης αρετής κα\ ενταύθα έδίξατο ό δίκαιος,

άπό δεσμωτηρίου είς τά βασίλεια άνελΟών ; Έγένοντο

δέ αντώ, φησί, δύο νΐοϊ, πρϊν ί) παριιγενέσΟαι τά

έτη τής ένδειας καϊ έκά.1εσε τύ δνομα τοΰ πρώ

του, Μανασσή- δτι έπιΛαΟέσΟαι με, φησ'ιν, βΛο^η-

σεν ό Θεός πάι•των τώ}• πάνων μ τ, καϊ τών τοΰ

.ιατρός μου. Σκδπει τοΰ ανδρός το φιλδΟεον, όπως

-.ή προσηγορία τοΰ παιδό; εναποτίθεται τήν μνήμην

απάντων, ώστε διηνεκή αύτ\ν ποιεΐσΟαι τήν εϋχαρι-

στίαν, ίνα χαί ό έξ αϋτοΰ γεννηθε\ς διά τής οικείας

προσηγορίας είοέναι έχη τους πειρασμούς καϊ τήν

ύπομονήν, ην έπιόειξάμενο; δ δίκαιος είς τοσαύτην

ανήλθε περιφάνειαν. "Οτι έ.τι.ΧαθέσΟαι με έποίησε

πάντων τών πόνων μου, καϊ τών τοΰ πατρός μου.

Ί'ί εστί, Πάντων τών πόνων μου ; Ενταύθα αίνίτ-

τεσΟαί μοι δοκεϊ τήν τε προτέραν δουλείαν χα\ τήν

δ υτέραν, Ιια'ι τήν έν τω δεσμωτηρίω ταλαιπωρίαν.

Καϊ πάντων τών τοΰ πατρός μου- τδν χωρισμό;.

β δ,ινίΐ. τη χατά τομ Ίωπτ,ψ ιστορία έπί)0ωμ;ν. ΤΓβδ Π158.

>: χατά τον ϊωστ,ί \ι\ο'Μ; ΐ;Ε>ί'ομεν. Μογ. υΐ ίη ΙβχΙιΐ.

8ν ύπέμεινεν έξω τών άγκαλών γενόμενος τών πατρι

κών, δτι έν άώρω ηλικία μετά τοιαύτης ανατραπείς

επιμελείας, δουλείαν αντί τής ελευθερίας ήλλάξατο.

Καϊ τύ δνομα τοΰ δευτέρου έκά.1ΐσεν'1ϊρραΐ]ΐ,"0τι

ηϋζησέ με, φησ\ν, ό θεός έν γήταπεινώσεώς μου.

"Ορα καϊ τήν τούτου προσηγορίαν ευχαριστίας πε-

πληρωμένην. Οϋ μόνον γάρ, φησ\, τών λυπηρών λή-

Οην έποιησάμην, άλλα Υ.Λ ηϋξήθην έν τη γή, έν ή

τοσαύτην ύπέμεινα τήν τα-είνωσιν, ώς έν τοις έσχά-

τοις γενέσθαι, χοΛ τδν περ\ τοΰ ζην έπικρ:μασθήναί

μοι κίνδυνον. 'Αλλά λοιπδν άξιον άκοΰσαι τών επομέ

νων. Μετά γάρ τήν εϋΟηνίαν τών επτά ετών, έφθασε

κα\ τά έτη τοΰ λιμοΰ κατά τήν προαγδρευσιν τοΰ Ίω -

σήφ. Ή γάρ τών πραγμάτων ϊκ6ασις λοιπόν άπαν•

τας έπαίδευσε τήν προσοΰσαν τφ άνδρ\ σοφίαν, κα\

πάντας ΰποκύπτειν αύτώ παρεσκεύαζε. Κα\ λιμοΰ

σφοδρού γενομένου, τέως έν προοιμίοις ούδεμίαναύ-

τοϋς αΓσθησιν λαβείν τής ένδειας παρεχώρησεν. Έν

πάστχ γάρ, φησι, τιχ ΑΙγϋπτφ ήσαν άρτοι. 'Αλλά

τής στενοχώριας έπιταΟείσης Ικραξεν ό λαός πρδς

Φαραώ, ού φέροντες τήν Ινδειαν τήν πολλήν ΰπδτοΰ

λιμοΰ καταναγκαζδμενοι έπ\ τόν βασιλέα ίτρεχον.

Άλλ' δρα τούτου τήν εύγνωμοσύνην. Είπε δέ Φαραώ

το'ς ΑΙγυπτίοις• ΠορεύεσΟε πρύς τίν Ίωσήρ'καϊ

δ έάν εϊπΐ) ύμϊν, ποιήσατε• μονονουχ'ι λέγων ΤΕ

προς έμέ κεχήνατε ; Ούχ δράτε δτι έγώ μέν απλώς τδ

σχήμα περίκειμαι, εκείνος δέ έστιν ό τής σωτηρίας

άπασιν ήμίν αίτιος γενόμενος ; Μή τοίνυν εκείνον

καταλιμπάνοντες έπ' έμέ τρέχετε, άλλ' άπιτε πρδς

εκείνον Καϊ δ έάν εΐπχι ύμΐν, ποιείτε. Άνέψζεδέ

Ίωσι\ρ τους σιτοδοΛώνας, καϊ έπώΛει τοις ΑΙγυ-

πτίοις.ΚαΧ επειδή πάντας έπενέμετο τοΰ λιμοΰ ή ανά

γκη, Πάσαι, φησ'ιν, αϊ χώραι η.ΙΟον εϊς Αϊγυπτον

άγοράζειν σΤτον έπεκράτει γάρ ό Λιμός έν πάσχι

τθγϋ- "Ορα μοι κατά μικρόν αρχήν λαμβάνουσαν

τών δνειράτων τοΰ "Ιωσήφ τήν έκβασιν. Έπικρατή-

σαντο:γάρ τοΰ λιμοΰ, κα\ καταλαβόντο; κα\ τήν Χα-

ναάν, ένθα κατώκει δ Ιακώβ δ τούτου πατήρ, Λ/α-

<?ώ»*[609] δτιίστι πρϊισις σίτου ένΑΙγύπτψ, είπε,

φησ\, τοΤς παισ'ιν αϋτοΰ• "Ινα τίραΟνμεΤτε; Ιδού

άκήκοα δτι Ιστι σϊτος έν ΑΊγϋπτφ. Κατάβητε

πρίασϋαι ή^ΰν μικρά βρώματα. Ίνα ζώμεν,καΐμη

άποΰάνωμεν. Τί, φησ\ν, ενταύθα κάΟησθε ; "Απιτε

είς τήν Αϊγυπτον, κα'ι τά προς διατρότήν ήμίν κομί

ζετε. Ταΰτα δέ άπαντα έγίνετο , ίνα τή δψει

παραβάλλωσιν άπαντα οί τοΰ Ιωσήφ άδελφο\, καϊ

τήν σύγκρισιν τοΰ ενυπνίου, ήν αύτο\[ς] συνέκριναν,

ήνίκα ήκουσαν τοΰ Ιωσήφ τό όραμα διηγουμένου,

είς έργον άγάγωσι. Κατέ6ησανγαρ, φησΐν, οί δέκα

άδε.\γοϊ, καϊ τύτ Βενιαμϊν ονκ έ.Ια€ο>•, δς ήν αδελ

φός τοΰ Ιωσήφ όμομήτριος. Είπε γάρ ύ πατήρ αύ-

τοϋ' Μή ποτέ συμβτ) αΰτφ μαλακία• διά τό άωρ^ν

τής ηλικίας έφείσατο τοΰ παιδός. Έ.ΐϋύίτες δέ, καθά -

περ Αρχοντα τής ΑΙγΰπτου προσεκύνησιιν τον

Ίωσή~ρ έπϊ πρόσωπον έπϊ τήν γήν. Κα'ι νΰν μέν

τέο;ς άγνοοΰντες άπαντα ταΰτα ποιοΰσιν. Επειδή

γάρ ούκ ολίγος γέγονεν ό μεταξύ χρόνος, ούκέτι τόν

χαρακτήρα τοΰ άδελφοΰ έπεγίνωσκον. Εικός γάρ έν

ηλικία αυτόν γενόμενον έναλλαγήν τίνα τοΰ χαρακτή-

ρος έργάσασθαι. Τό δέ όλον οΐμαι καϊ οικονομίας είναι

τοΰ τών απάντων Θεοΰ, ώστε μή δυνηθήνοη αϋτοϋς

μήτε έκ τής διαλέξεως, μήτε έκ τής θέας έπιγνώναι

τόν άδελφόν. Πόθεν γάρ 4ν ποτέ χα\ είς νουν τοΰτο

έ6ά[λ]λοντο; Κα\ γάρ ένόμιζον αυτόν παρά τοις Ίσμαη-

λίταις οίκέτην γενόμενον λοιπόν τήν παρά τοίς

βάρβαροι; δου).:!αν ύπομένειν. Κα\ αύτοΊ μέν ουδέν
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το:ούτον ούδί ε!; διάνοιαν λαβείν δυνηθέντες ούκ

έ,πεγίνωσχον τδν Ιωσήφ. Αύτδ; δέ παραχρήμα Οεα-

σάμενος αυτούς έπέγνω, κα\ λανθάνειν έσπούδαζε,

καϊ ώς αλλότριοι; αυτοί; προσφέρεσθαι έβοΰλετο.

ΊΙΙΛοτριονζο•'χρ, φησΧν, μ.τ' αϊτών, καϊ έΛάΛη-

σεν αύτοΐς σκληρά- καϊ είπε- Πόθεν ήκιιτε ; ΙΙροσ-

πο:εϊται παντελή άγνοιαν, ίνα πάντα μετά ακριβείας

παρ' αυτών μαθεϊν δυνηθή. Έ-εθύμει γαρ γνώναιτά

κατά τδν πατέρα κα'ι τά κατά τδν άδελφόν.

Β'. Κα\ τέως μεν πυνθάνεται εκ -οία; χώρα; τυγ-

χάνουϊΐ, καί φασιν εκ τής Χαναά<ι έλθεΐν άγοράσαι

βρώματα. Ή τοΰ λιμού, φασ'ιν, ανάγκη τής όδοιπο-

ρίας ημάς ταύτης άνασχέσθαι πεποίηκε, και δια τούτο

καταλιπόντες τα οίκεϊα ενταύθα παραγεγόναμεν. Καϊ

/μνήσθη, φησ'ιν, Ιωσήφ των ενυπνίων, ων είδεν

αύτύς. Είς έννοιαν έλΟών των όνειράτων, κα'ι εύρων

την έκβασιν εις ίργαν έληλυθυίαν, έβοΰλετο μετά

ακριβείας άπαντα μαΟεϊν. Διδ κα'ι μετά πολλής αύ

τοΐς τής σφοδρότητας ευθέως αποκρίνεται, καί φησΓ

Κατάσκοποι έστε, καϊ κατανοήσαι τά Ίχνη τής

γής ήκατε. Ούχ ύγιεϊ, φησ'ι, γνώμη παραγεγόνατε.

Έοίκατε τέχνη τινί και κακουργία την ενταύθα δφ-

ιξιν πεποιηκέναι. Οί δε εναγώνιοι γενόμενοι , φασίν

Ούχϊ, κύριε. Κα\ δπερ μαθεϊν έσπούδαζεν ό Ιωσήφ,

τούτο οίκοθεν αύτδν διδάσκουσι, καί φασιν 0{Λα?£ίς

σου Ί\Λ0ομεν πρίασΟαι βρώματα. Πάντες έσμέν

νΐοϊ ένύς άνθρωπου, εΙρηνικοί ίσμεν, ούκ είσΐν οί

παίδες σου κατάσκοποι. "Ετι περ\ εαυτών μόνον

άπολογούμενοι, κα\ ύποτού φόβου κατασεισθέντεςτήν

6'άνοιαν, ούδέπ ο τά τω Ιωσήφ σπουδαζδμενα είρή-

κασι. Διδ επέμενε λέγων Ούχϊ, άΛΛά τά Ιχνη της

γήςί\Λθετε Ιδεϊν. Περιττώς, φησ\, [610] ταύτα μοι

λέγετε1 κα\ γάρ αύτδ το σχήμα τής παρουσίας υμών

δείκνυσιν, δτι κακουργία τιν\ χρώμενοι ενταύθα πα-

ραγεγόνατε. Οί δέ ύπδ τής ανάγκης αυτής συνελαυνό-

μενοι, καί βουλόμενοι εί; ο'ικτον αύτδν έπικάμψαι,

φασί- Αώδεκά έσμεν οί παΤδέςσον άδεΛφοί. "Ω τής

τών βημάτων ά-άτη;! Κα\ τδν τοις έμπόροις παρ'

αυτών διαπραθέντα τώ αριθμώ συνήψαν κα'ι ού λέ-

γουσι, Δώδεκα ήμεν, αλλά, Αώδεχά έσμεν άδεΛφοί•

χαϊ Ιδού ό νεώτεροςμεζα τοΰ πατρός ημών. Τούτο

γάρ ην αύτώτδ σπουδαζόμενον γνώναι, ε! μη κα\τον

άδελφδν τά αυτά διατεθείκασιν. Ιδού ό νεώτερος

μετά τον πατρός ημών ύ δέ έτερος ούχ υπάρχει.

Κα'ι οϋ λέγουσι τήν αίτίαν σαφώς, άλλ' απλώς, Ούχ

υπάρχει. Έκ τούτου εις ύποψίαν έλθών, μήποτε καϊ

είς τδν Βενιαμ\ν τά δμοια είργάσαντο, φησ!1 Τοντό

έστιν οεΐρηχα ύμΐν, δτι κατάσκοποι έστε. Ού γάρ

μη έ/;έΛθητε εντεύθεν, έως ου ό άδε.Ιφίς υμών ό

νεώτερος έΛΟη ώδε. Εκείνον ίδεΐν βούλομαι- επιθυμώ

θεάσασθαι τον τάςαύτάςμοι λύσαντα ώδίνας" ύφορώ-

μαι γάρ υμών έκ τών κατ' έμέ γενομένων τήν μισάδελ-

φονγνώμην. Είτοίνυν βούλεσθε, ΆποστείΛατεέναέξ

ύμών,καΐ άγάγετε αυτόν ύμεϊςδέ οικείτε τδδεσμω-

τήριον, έως αν εκείνος παραγένηται. "Εκείνος γάρ

ταραγεγονώς διδάςει, ε! αληθή τά παρ' υμών λεγό

μενα, κα\ ελευθερώσει ύμας πάσης υποψίας. Εί γάρ

μή Όοΰτο γένοιτο, δήλον Ισται » δτι κατάσκοποι έστε,

καί διά τούτο ενταύθα παραγεγόνατε. Κα'ι ταύτα

εΐρηκώς, "ΕΟετο αυτούς έν τή φνΛακή. "Ορα πώ;

αύτών βασανίζει τάς γνώμας, κα'ι δι' ών εις τούτους

έπιδείκνυται, τήν φιλοστοργίαν δείκνυσι τήν προς τδν

άδελφόν. Μετά δέ τρεις ημέρας χαΛίσας αυτούς

εΤπε- Τούτο ποιήσατε, καί ζήσεσθε • τίν γάρ θεόν

έγώ φοβούμαι. ΕΙ εΙρηνικοί έστε, άδε.Ιφος υμών

ίΐς κατασχεΟήτω έν τή ρνΛαχ$ • αυτοί δέ βαδί-

• ΕΰοΙ)ϋΙϋΓ γένι-,ται, ?ή).όν έττι. Γο)8ΐ. 5εοιι!ί ίΐιπιυ8. Εη.

σατε?:αϊ άπ[αγ]άγετε τον άγορασμύν τής σιτοδο-

σίας υμών, καί τον άδεΛφύν νμών τδν νεώτερον

άγάγετε προς με, καί πιστευΟήσεται τά ρήματα

υμών ε'ι δέ μ ή, άποΟανε'σΟε.

Σκόπει σύνεσιν • Βουλόμενος κα'ι τήν περ\ τούτους

εΰνοιαν έπιδείξασΟαι, υ.λ\ τού πατρδς τήν Ινδειαν

παραμυθήσασθαι . καί περ'ι τοΰ αδελφού μαθείν τδ

αληθές, ένα κατασχεθήναι προστάξας , τους άλλους

άπελΟεϊν έκέλευσεν. Άλλ' δρα μοι λοιπδν ενταύθα το»

άοέκαστον δικαστήν, τδ συνειδδ; αυτών κατεξανιστά-

μ.νον , κα\ ούδενος ελέγχοντος , ουδέ εις μέσον άγον-

το,', αυτού; εαυτών κατηγόρους γινόμενους • Είπε

γάρ , φησ'ιν , έκαστος π/ύς τον άδεΛνύν αυτού ■

Ναι • έν άμαρτίαις γάρ έσμεν περί τού άδεΛρον

ίψών, ι,τι ύπερείδομεν την ΟΛΙψιν τής ψυχής

αύτον, δτε κατεδέετο ημών, καί ονκ είσηκονσα-

μεν αυτού • ένεκεν ού"ν τούτον έπήΛΟεν ημ'ιν

π'ισα ι] ΘΛίψις αύτη. Τοιούτον γάρ ή αμαρτία •

έπειοάν τελεσθή κα\ είς έργον ίλΟη. τότε τής οικείας

άτοπίας δείκνυσι τήν ύπερβολήν. Κα\ καθάπερ δ

μεθύων, δταν μεν πολύν τον ακρατον έγχέη, ούδεμίαν

αϊσθησιν λαμβάνει τής έκ τού οίνου γινομένης λύμης,

μετά δέ ταύτα διά τή; πείρας αυτής μανθάνει τής

Βλάβης τδ μέγεθος • ούτω κα\ ή αμαρτία • μέχρι μέν

αν τελεσθή •>, σκοτοί τίν λογισμδν, κα\ καθάπερ νε

φέλη πυκνή , ούτω πηροί τήν διάνοιαν • ύστερον δέ

[01 1] τδ συνειδδς κατεξανιστάμενον παντδς κατηγόρου

σ^οδρότερον καταξαίνει τήν διάνοιαν, κα\ δείκνυσι

τών γεγενημένων τήν άτοπίαν. "Ορα γάρ κα\ τούτους

νύν είς αΓσθηιιν ερχομένου;, κα\ δτε περ\ τοΰ παν-

τδ; ειδον εαυτοί; έπικρεμάμενον τίιν κίνδυνον , τότε

έξομολογουμένους τά ϋπ' αύ-ών γεγενημένα, κα\ λέ-

γον ας ■ Ναι * • έν άμαρτίαις γάρ έσμεν περί τοΰ

άβε.Ιρού ημών, οτι ύπερείδομεν τήν ΟΛίψιν τής

ψνχής αυτού. Ούχ απλώς ουδέ μάτην, φησ\, ταύτα

ύπομένομεν, άλλα δικαίως, κα'ι σφόδρα δικαίως • δίκας

γάρ δίδομεν τής άπανθριοπίας κα'ι τή; ώμότητος , ής

περί τδν άδελφδν έπεδειςάμεθα • "Οτι ύπερείδομεν

τήν ΘΛίψιν τής ψυχής αύτον, δτε κατεδέετο

ι)μών, καϊ ούκ ε'ισηκούσαμεν αυτού. Επειδή,

φησ\ν, άιυμπαθείς γεγόναμεν, κα'ι πολλήν έπεδειςά-

μεθα τήν ωμότητα, διά τούτο κα\ ήμεί; νύν των

αυτών πειρώμεθα • "Ενεκεν γαρ τιύτον έπήΛΟεν

έρ' ημάς ή Ο.Ιίψις αύτη.

γ'. Κα\ ταύτα μέν πρδ; αλλήλους διελέγοντο, νομί-

ζΌντες μηδενδς τούτων έπακούειν τδν "Ιωσήφ. Ώςγάρ

άγνοών κα\ ούκ είδώ; αυτών τήν γλώτταν, παρεσκευα-

σ:ν ίρμτ^ία μεταξύ αμφοτέρων έστάναι, κα\ τά παρ'

αυτού διασαφεΐν εκείνοι;, καί τά παρ' εκείνοι αύτώ

έρμηνεϋειν. Ταύτα δι άκονων ό 'Ροννήν είπε

προς αυτούς• Ούκ έΛάΛησα νμϊν. Λέγων, Λίή

άδικήσητε τύ παιδάριον, κα\ ούκ είσηκοίσατέ

μου; Κα'ι Ιδού τύ αίμα αύτον έκζητεϊται. Οϋ συν-

εβούλευσα, φησ\, τότε, ού παρεκάλεσα, ώστε μηδε-

μίαν άδικίαν περί αύτδν έπιδείςασθαι ; Διά τούτο

νύν Τύ αίμα αυτού έκζητεϊται. Τή γάρ γνώμη αύ

τδν άνείλετε • εί γάρ καί μη διά τού λαιμού τδ ξί;ο;

ώσατε, άλλα βάρβαροι; άνδράσιν αύτδν πεπράκατε,

κα\ χαλεπωτέραν θανάτου δουλείαν αύτώ έπενοήσατε•

διά τοϋτυ, Τό αίμα αυτού έκζητεϊται νύ> . Έννόησον

ίσον έστ\ν ύπδ τού συνειδότος κατηγορεϊσθαι , καί

τούτον τδν κατήγορον διηνεκώς ίχειν έπικείμενον,

καταβοώντα καί τήν παρανομίαν ύπομιμνήσκοντα.

Καϊ ταύτα ήκονε μέν Ιωσήφ • αυτοί δέ ούκ

1' Οι1•"1!1^ Ί'^. τε)ειω(,ί).

0 λαί 3ΐί1)Ι νεΓίίιιιυϋ ΓβΓίρ, ηη» οίΐ ρΓορΓυ νοοίϋ δίβηίιϊ-

ο;ιΙίο. 8ρϋ Ιιΐο ηιαϊίο οΙ:ιπιΐ8 ΟίρΓίιηίΙ πίΓηΐϋηι Γι;ιΐιιιια

■Ιοδορίιί, ιιΐ ολ ϊΟΓίβ Ιί<ιυεΙ.
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Ιϊΐιι«ϋΙίΐΜ ίίΐοΐιιπι ΚΓνυιη, δβΓνΪΓεςαο ορυιΙ 1ι3γ1ι»ιό$,

ιιιιοΌ ιιϊΐιϋ δϊαιίΐε ϋΐίδ ν.Ί ίιι ηιειιίειιι υοιΓιγο ροΐοηΐ ;

ιΐ ηοη ηςηονεηιιιυιιδερίι. Ιρ;β χόγο βίαΐϊπι ιιΐ νΐιΐϊι ,

:ΐ£ΐιονίΙ 005 : 61 υΐ Ϊ£ηθΓ3Γ6(ιΐΓ δίικίυίΐ , :ιι: ειιηι βίδ

ψΐ3δϊ πι;» ϊΓιοηίδ ιιςιτε νοίυίΐ. 7. ΛΰαΙίεηαοαΙ οηίηι

«ε αο εί$ , εΐ ΙοιμιιιΙιιι (ίΐ είι άατα ; ει άίχίΐ : 1]ηάε νβ-

ιιί$ίίι? δίπιυΐιιΐ οηιηίηιοιί.ιιιι ί^ηοπιιιΐίηπι , ιιΐ οηιηϊα

(ΙΊΙί(;οιΐβΓ «Ι) εϊδ (Ιί-(•(Ί•(• φιβαΐ. Ι>βδίϋθΓη1>αΐ εηίηι δείΓΟ

ψιχ• η*1 ρ:ι(ι-οιη ει αά Γπιΐι-ειη ίφοείιιΐιαια.

2. Εΐ ρΐ'ίιιιιιιιι πυχηΐ βχ ι;ιι:ι Γ6£ίηηβδίηΙ, 61 (ΙίειιηΙ

ΟΧ < 1ι:ιιι:ι:ιιι 88 νεηΐδδΟ 1 1 Ε. ειιιεΓειιΙ ΓΐΊΙΙΙΐυιιΙα. ΡιΙΙΙΐί* ,

ίιιςυϊυηΐ, η<κ:ο$»ίΐ35 ίη αυίδη βκΐ ςιιβι-ε ί>1 ίΐίυβπδ οοη-

Γεείηιιιδ , εΐ ρι-ορΙβΓϋα ΐ'βΐίι-ιϊβ ρπιρπίδ ηηε νεηίηιιΐδ.

9. Ει τεεοτάαίια ε>1 , ίιιςυίΐ , ΙοιερΙι ιοιηιιΐοηιηι φ«ν

>/><« νίάεταΐ. Ιη ηιβηίοπι νεηεηιηΐ ει δοιηιιίϊ, ει νίϋεΐιαΐ

ονεηίΓε εα , ίϋεοςιιε νοίεΐηΐ (ΙίΙίςεηΙβι- οιηηϊα ι!ϊ8οογο,

('( ιιι.ι^η.ι ο ι ίιι 3ΐι$(εηΐ3ΐε εί$ Γοφοηιΐοΐ , 30 άϊεϊΐ :

ΕχρΙοταΙοτε» ειΐίι, εΐ αά εοηαίάεταηάα ναΐϊα'ια ι ι ηι: νε•

ΐίΐιΐίί. Νοη κί:Ι.ι, ίηο,ιιίΐ , πιεηΐο βιΐνειιίδΐίδ. Υ'ηΙοηιίηί

3Γ(ε εΐ ηκιΐί^ιιίΐ.ιΐο φηιίαηι Ιιιιο ρι-υΓεοΐί. ΙΙΠ αυΐεηι

:ιιιχί ϊ (ΙϊχοπιιιΙ : 10. Νοη , άοηύηΐ. Ε( ϊιΙ ψιοιΙ ϋίδεειΐ

ΜικΙεΙιαΙ 4υ5βρ!ι, Ικιγ 3 δεηιείίρδίδ (ΙιίγοιιΙ , 61 «ΙϊουιιΙ :

8ετν'ι Ιιιϊ εεη/ηιικ , «ι ειηαηιιΐ! ε$εα$. 11. Οιιιηει /ϊ/ίι'

ιιιηιηι ιιηίνι ι ίιι , ραείβεί ειιηιιιχ , ηοη >κη< ιεινί ΐιίι εχ•

ρίοταίοτα. ΑοΊιιιο άο δείρδίδ Ιηηΐυηι ηιίιιιιοιη π ιΐϋε-

Ι'ϊιιΙ , ει ργχ' ιϊιιιοπ: 3ΐΙοηίιϊ ιηοιιΐο, ηοηιΐυηι <μι:ν &ά

4ο«ορ1ι ροιΊϊιιιΊκιηΐ , ϋϊχεηιιΐ : ίϋεο ίΙΙο ροΓίενεπιηδ

ιϋεείκιΐ : 12. Νοη, κά νεη'ηϊιι χιΐ νειίίαία Ιατοε εχρίο-

γ 7ΐ>. διιρι τ\ίϊι:ικ• , ϊιιιριίι, 1ιχ•ε ιιιϋιϊ (ΙίείΙ'δ : βίβιιϊηΐ

ΤβΙ ΐρ$3 3<]νεΐι111$ νΟΒίΓΪ Γ31Ϊ0 (Ι('θ1ΠΓ3ΐ, \Ό5 ΙΙίαΌ <]1Ι< >—

ιΐαηι ρπροίϊΐο πιοΙο$ Ιιιιο νεηϊ$56. ΙΙΠ ηυΐοη ιιεεε$-

ί-ίΐ.ιΐο εθ3θϊ , 61 νοίεηΐεβ οιιιη 3(1 ηη^οτίοοι ιΐιηηι 11ε

Γ!«•η• (ΙίεΐΗΐΙ : 13. Οαοάεηηι ιχιηιιη ξταΐτε» ιετνί Ιιιϊ. Ο

νβΓίιοΓυη» ιΙιΊτρίίοη.Ίΐι ! Εΐίβιη ειιιιι (]ΐιειη ηε^οΐϊβΐυ-

Γΐ1>υ$ νοικίίιΐιτηηΐ , ίη ηιιηκτο $υο Γεεεΐ)$6ηΙ : οβο

ϋιπιηΐ : 1>ικ π!<•< ίιιι Γιιίιιιη-. , 56(1 , Ώχιοάΐάιη ιηηιια

(ταΙτβ$, (Ι ίη ί ριηίνν αιηι ρηΐτί ηο»Ιτο. ΙΙοε οιιϊηι 6Γ31

ιριοϋ 5εΪΓ6 ι ιιρΐιΊι:ιΙ, ιιιιιιι ει ΓιβίΓοιη ϋίηιίΙίΙΟΓ ηΓΠϊχϊϋ-

!>βη•. Ει ίίίί ί'Μΐιίοι- εηηι ραιη ηοκτο ; αΐϊιιι αιιίετη ηοη

ιηρεταΐ. Νβο (Ιίίυιιΐ τειη ηιηηίΓεβΙε, 56(1 ΐ:ιιιΐιιηι, Νοη

ιηρεται. Ε\ Ιιικ ειιηι 5υ$ρίε3ΓεΐιΐΓ , ηε ΓογΙο ει Βοη-

ϊ.ιιιιίιι 5ΪιιιΊΙί ιιιοιίο ηΓΓοεί'.δΐΊΐΙ, Η. ΙΙοε εϋ , ϊηηυίΐ ,

ηηοά άίιϊ νοο'ι$, ηιιοά αρίοταίοτεί ιϊΐίι. 15. Νεηιιπηιιαιη

Μμ εηίιη εχίϋΐΐϊί, αιιοηιφιε (ταΐετ νειίετ ]«ηΐοτ νεηεήΐ

Ιιηε. ΙΙΙιιπι νίιΙεΓΟ νοΙ» ; ειιρίο νϊϋοΓβ ι-υιη ηιιΐ εχ ι•ο-

ιΐβιτι υΙεΓΟ ιΐ3ΐιΐ5 651 : δΐιί|>ίοοΓ εηίηι <χ Μ- ηιιχ 3 I-

νεΓ&ιΐ5 ιιιβ ο^:5ΐί$ , ιιιοιιΙοπί νοί,ΐΓΠΐπ ίηίοπιο οϋίο

ΙϊΙΐΊΓίΐτο. 5ί ϊβΐΙϋΓ νιιΙΓι» , 16. Μϊΐΐίΐε «ιιιιιιι εχ νοοίι,

ε! αάιΐιιιίιο ειιηι : νο.•> 3»ΐοιιι πιαιιοΐο ίη μιτργο, «Ιοικό

ίΙΙο νεηεπι. ΙΙΙβ οηίηι οιιιη ηιΐνοηρπΐ , (ΙοοοΙιίΙ ηη:η

νοΓΛ 5ΐηΐ ηυ.οϋίϋϊΐϊ-ί,Γΐ 1ίΙκ•ι ;ι!.ίι νο5 :ιΙ> οιιιιιί 5ΐΐ5ρΐεϊοιι«.

Νηηι 5ί Ηοε ηοη Γικτΐι , ιιι3ηίΓο»Ιιιιη ε$ΐ νι>5 εχρίοπι-

Ιογο» εϊίε. ει ρΓορίβΓβ.-. Ιιιιο νειιΪ556. Ει Ιιοζ 011111 ίί'\-

\ '.5μ•ι, 17. Ι'οιαϊΙεοί Ίηεατεετε. \*ΐιΙο <|αηιιι•>«1ιι ΐρ^οπιιη

(μόΙκίι .ιηϊηιιιηι, ει ρ<τ 63 ηιιι• ίη ίΙΙοδ .•ΐ(•:|, κιιηιη 6Γβ;ι

ίηιίΓοηι (ΙοοΙιιπιΐ 1>οι•ονοΙβηΐίηπι. ΡοιΙ Ιτει αιιίειη ιΙίει

ίοεαίίι ι'/ίϊι, οΊχ/ί : 18. ΙΙοε (αηΐε , εΐ π'ιΐί/ίι ; Λίΐιιιι

• ■ιιίηκα» Ιϊιικο. 19. 8/ ραε'φα ειΐϊι , ηηιιι (τηΐηιιη ν••-

ιτοηηι ιΙιΐνι,ΊΐΐιΐΓ Με ίη «ιτειτε , νο* ιΜοη ρτο-

βαιείιιιΊιιί ; ει πνϊΐιίΐε εηψίιοικιη (ηιιηαιίαΐϊοιιη ιν-

ιΐτα•, 20. ει (ηιΐιοη νείΐτηηι )ιηιϊοη•>η ώιάιε ιιιϊ ηιβ , ει

αεάΜΰα ετιιιιΐ νειοα ναΐΓα : ηιιοά *ϊ ηιϊιιιι• , ηιοηε-

ιιιίιιϊ.

ϋοηιάβηΐία άαιηηαΐ εοηιείιιιιι ρεεεαι'ι. — €()η-.ί(1οι:ι

^ϋοίιαίοιιι : Υοίειίδ 5υ;ιιη ογ^[3 ίΐΐοβ υεηβνοΐεηΐίβιιι

(1οοΐ3ΓαΓο, οΐ ρηΐΓίδ ρπιιτκιιιι οοηδπΐηιί , (Ιοιριε Γι;ι•

ΙΓ8 νίΤΪΙϋΙΟΙΙΙ (ΙίδΟΓΓΟ , ιιιιο ΓΟΙβηΙο , αΓιοδ αΐιιο

]ϋ55ΪΙ. 8θιΙ νίιΐο ηιιηο ηιιοηιοιίυ οηηκΐνηΐία 00-

ταιη , ίηοοΓπιρίοδ ί1Ιο]υι!.χ, »(1νθΓ5υ-> ροϊ ίιΐ5ΐΐΓ8:«ι ,

01 ηυ'ΐο :ιιμικ•:ιΐο , νοΙ ίη ιηΐ'ιϋιιιιι ι;αίι1ρΪ3Πΐ αΟΊτειιΐΐ',

ϊρ5ί δυϊ ίρδοηιιτ) λοοιι 3;οπ:5 ίίαιιΐ. ϋίχίΐ βιΓιιη, ίιιιμιίΐ,

ιιηιΐίηαηφιε αά (ιοίιαη ικιιηι , 21. ΜεήΙο : Ίιι ρεεεαίί*

εηϊιιι ειιηικί ριορίετ [ηιΐη'ΐη ιΐϋϋηιιη , ηνία άαρι>χΊ»ιιι$

αβίΰΐίοιι.ηι αηίιιιιρ ί/ιι« , αναηάο άορτεεαοιιΐΜΤ ηο», «Ι

ηοη εχαιιάίυ'ιηιιΐί οηιη ; ρτομίετ Ιιοε υαιΐΐ ίηρετ ηοι

οηιη'ιι αβίϊεΐϊο Ιιαε. Ιΐ;ι ιιιιιιι 56 Ιι:ιΙ)θΙ ρεοοιιΐϋηι ;

(]ΐΐ3ηοΌ οοιΐ5ΐιιιιηΐ3ΐιιιη 651 εΐ οροιχ ρεΓΓεείιιηι, Ιιιικ

5ϋΐ ιιΙΐΜΐι-ιϋι.ιΐί, οδίειίίΐίΐ εχεβδίυιη. Ει βϊοιιΐ βΐιπιι»,

ψι.ΊΐιΙυ ηιυΐΐο νίηο 5β ίη^ιιΐ'ξΐΐαΐ, ηυΙΙιιιιι βοιιΐίΐ 3 νϊιιο

(Ιβηιηϋηι , ροδίεβ 3ΐι1ειιι &ειιΙίΙ εχροπηιειιΐο φκιιιΐιιηι

5ΪΙ ϋεΐηηιεηΐυηι : ίΐα εΐ ρ6εε.Ίΐιιπι,ιΙι>ιιεεεοιΐ5ΐιιιιηιοΐυΓ,

οϋΐεηε1>Γ3ΐ ιηοιιίειπ, οΐ ςιΐ35Ϊ ϋειΐ53 ηιιοεβ, ίΐα ηιειιίειη

εχοχΌ»! : ιΐείιιιΐο οοηδείειιΐία ίιΐδΐΐΓ^ίΐ, ει ηυονίβ αεειι-

5:ιΙθΓθ ιιιειιίειιι βΓβνίϋδ 3Γπκ1ίΙ , ηιοηδίιβιΐδ ηΙίδυπΜ-

ΙβΙοιη Γϋεΐϊ. Κηίιηνει-ο νίιΐε ιιιιηο Ιιοδ ίιι ροοοιιΐϊ δοη-

δίπιι νεηΐεηίοδ ; οι ειιηι ϋβ δΐιιιιηιιι δαίιιΐϊδ ρβι ϊοιιΐιιιιι

ϊιηιιΓιικτοί , ΐιιπε Ιηιιιίειη εοηΓιΐοηΐεδ ςιι.χ ΓεοοΓηηΐ ,

ει (ΙίοεηΙοδ, Μεήΐο ' : ίη ρεεεαίϊι εηίηι αιιηη» ρτορίετ

(ταΐτεηι ηοίΐηηη, φιοηίαηι άε$ρεήιηη» ιιβΙίΓΐΊοηειη αηϊιηα

εϊιιι. Νιιιι ΓοιΊιΓιΐο, ηβηιιο δίηβ ε;ιιΐί3 1ι;ιό δΐΐδΐίιιειιιιι»,

80(1 ίιΐδίο είνιιΐϋο ]ιΐί,ΐορΐΓΐι.ΐδ1ιιίιΐΜΐ8 ϊηηιιιιΐ3ηϊΐ3ΐίδ ει

εΐ'ΐκΙεΓιΙ,ιΐϊδ (|ΐιαιη εΓςα ΓγϊΙγοιιι ιιοδίηιιιι εχΗΙιιιϊηιιΐδ ;

(}ιιο>ιίαηι άε$ρεχίιηιι» ιιβΙΉι'ιυιΐιΊΐι αηίχηχ ε}ιιι , αναηάο

ί/.•;ι -ι αώαΐΗτ ιιο5 , ει ηοη αυάΜιηηι εηηι. (^ιιοιιί.ιηι ,

ίπΐ|ΐιίι , ΐ1>5(]ΐιβ εοιηηιίδΟΓ.ιΙίοηο Γιιίηιιΐδ , ει ιηιιΐιηιυ

ΟΝΐιϊΙιιιίηιιΐδ επκΙεΙΊΐ.ιΙοπι, ρΓορίοΓβη ιιυιιο ηοδ εαιίιιη

οχροΓίιιιυΓ, οΐ ΡιονΙει• Ιιοε ναιίΐ αβίεΐίο \ιαιε «μ/κ,-γ

ΗΟί•

3. Ει 1)960 ηιΓκΙοιΐ) ΊΙΓι ϊιιΙογ 5ε ϋί δΟΓεϋίΠΐ, ριιιηηιεβ

ηϊΐιίΐ Ιιιμίιιι) ηιιιΐιιε 1<•δερΙιιιιη. Ν;ιιη ιριιΐνϊ ί^ιιοΓ.ιιι^,

61 ηΟδεΐειιδ οιιιίιιιι |ίιιμι;;ι:η , ρΟΓ ίηΙΙΤ|ιΓε(εΐ» Ιοςιιι; -

Ιι ιΐιιι- 019, ιριί 03 ηιιΧ' ίΙΙΪ ΙοιριεΙι.ΊΙιΙιΙΓ, 61 0.1 ί|ΐι:ΐ! ί Ι Ιο

(ί•;, οχρΙίοηΓΟί. 22. Λιιιίίίΐυ ηηίαιι Ικνε Πιιοεη , ά'ιχ'α

ε'ιι : Νοιιηε ΙοηηχιΙια ιυιιι βοίίί άίεεηι : Νε ϊιψιηα αβί-

ίίαΐί» ριιετηιη, εΐ ηοη εχηηάίίΐϊί ιηε ? Ει εΓεβ »αηφιϊ»

ε/κ* «χι}Βίπίι<Γ. Νοιιιιο Ιιι.κ' , ίικριίΐ, εοιΐδ'ΐΙεΙΐ3Πΐ ,

ηοιιιιο οΙ)δεεΐ'3ι>3ΐη , ιιβ ιριοιΙ ρεεε3ΐιιιιι ίιι οιικι

3ιΙιηϊΐΙεΓ0ΐίδ ? ΡΓθρΙοΓ03 ιιιιιιε ϋιιιιαιιΐι ε/Ήβ εχφά-

π'ί«Γ. Νιιιιι ιρίΜΐιΐιιιιι »(1 ρπιροδίΐιιιιι νεδίπιηι , 00-

ε'κΐίδΐίδ : Ιίεεί ειιίιη ηοη ρεΓ ]ιι§ιιΙιιιιι ρΐηιΐίιιιιι

ΐΓ.Ή1*ΙΙΐί5θΗΐίϋ , 1)Λ|•|>3ΓΪ5 1.1ΙΙ10Π ΥίΗδ ΟΙΙΙΙΙ ν«ΐκ1ίϋίδ1ίδ,

οι ηιοΓίε ιΙίΓΙίεϋίοΐΊ'ΐιι βί βοΓνϊΙιιίειη εχεοςίΐ.ΐδΐϊ.') : ί<1ειι

ιιιιιιε 8αηακί$ ε;Ί« εχφιΜίατ. Οιμίΐιι ςικιηΐιιιιι ίιι η

οοηδεϊεηΐϊα 8Π3 βεειίδ.ΐΓί , ΙιαΙιεΓεςπε ροΓρείιιο ιιιμι η-

Ιειη ει εΐ3ηι.ιιιΐ6ΐιι :κ οιι>π|ογοιιι , εΐ μ ιΊιΐϋ εοιικικ-ηιο

Γ3ΐι16ΐη. 23. ΕΐΙιαεαχιά'ηι ηιύάεηι ί«&ι•ρ!ι, ίριί ιιιιίειιι

ιιε-ιίινπιιιΐ , εο ηιιοά ίηίενρτείε ηίετεΐητ : 5ειΙ ιιοιι

ιιΐΐιη ίι-ΓΓΟ ροΐυίΐ, Γπιιεπιη ηιιΐιπ.ι εΐ εοηιιιΓΐ3θΓ3ΐί"ΐιβ



•,51
5ί,-25. ΜΛΝΝΙδ ΟΠΚΥδΟδΤΟΗΙ ΑΙΚΠΙΕΡ. 0ΟΝ5ΤΑΝΤΙΝ0Ρ.

ίρδίιιη ηίβυοηιε. 21. Ει αι•ετ$ιι$, ΙηςιιίΙ, «6 εη, βενίΐ,

ιιΐ ηοβ η^ιιοδοβΓβΐΗΓ 30 οίδ. Ει ίιαιιιη αεεεκιΐ αά εο$,

η ίοηιιιιΐια αϊ «'*. 25. £( αεεερϊΐ Ξι/ηιεοηεηι , ει

τϊηχϊΙ ίίιι.'ΐ οοπυιι ί/ί. ΥίιΙε (μιοιηοιίο οιιιιιία Γ.οίηΙ ψιο

ίηευΐϊιΐ εϊβ ΐειτοΓοπι ; πι νίιΐοηΐβδ νίηευΐα δχηιεοηΐδ,

ίιηΐίοϋδ ββ [ιΐούοΓοιιΐ, :ιη ΓπιΙπδ :ιΓιουηιη εοηιιηϊδοι-α-

ιϊοηεηι ηαοεΓβηΙ. Ηιεε οηίηι οιηηϊη Γβείΐ ρπ)Ι>3ηδ εο-

ηιιη ηιεηιοηι, οι δείτε νοίοηβ, ηιιηι βΐ οοιιίπι Βοηρπιίη

Ιηΐβδ Λιοπιιΐ : ρΓορίΟΓοη οι δνηιεοηεηι εοΓβπι βΐδ νίη-

«ίπ ]υ!)6ΐ, υΐ άίΐίββιιίει- εοδ ρτουεί, οι δείαΐ ιιιιι» ί|ΐιηηι

(Ιίΐεοιίοηειη οΓ^α ϊΙΙιιιη Ικιυει-οηΐ. Ναπι ηιίδοπεοΓάία

ίη ϊΙΙιπιι ΓαεΐευηΙ , ιιΐ είΐίιΐδ Βεηρηιϊη αιΙιΙιιοοΓοηΐ :

φιιηΐ Ωοη νοίβΐιηΐ , ιιΐ :κ1νοιιΐιι Γγ»Ιγϊ$ δοοιιπίδ γοιΜο-

Γείαι•. Ει ηιαηάανΐΐ, ΐηιιιϊΐ, «ί βαεεί εοτιιηι ΊηιρΙετεηΐιιτ

[ηιηιεηΐο, εί τβγοηεηΐκτ ρεειιη'ιιι Ηη\ιαειχ]ΐΐίαιιε ίη ιαο-

αιηι ««κι», βι άατεΐιιτ εί» νίαΐίειιηι ίη ίΐίηετε. 26. Ει ειιηι

ίηιρο»νάαεηΙ α$ίηί» «ηίί, ώίετηηΐ. ΥΜο (|ΐι;ιηΙ.\ Ιίΐιοπι-

ΙίΟίε υΐαίιπ-, ιΐιιιιι οΐίηιη ϊηνίΐίδ εϊδ ΙιεηεΓβείΙ, ηοη

(πιιιιεηΐιιηι δοΐιιιη ιίαιίδ, 86(1 οιϊιιηι ρβουηίηηι, 27.

('.ιιηι ααΐεηι ιιηηι εχ εί» αρεηύ»»εΙ ιαεειιηι, ιιι άατεί

ριΛίιΙιιηι αί'ιηίι, 28. νπΐίΐ ρεεαιιίαηι, εΐ άίχίΐ [ιαΐηΐιηβ

»αϊ». Ρτορίετ Ηοε αΐίυηίΐηηι α ι εοτ εοτιιηι, ει Ιιιτίαΐί

ιιιηΐ ηιηΐκο άίεεηΐε» : 6'βγ Ηοο (εείΐ ηοϋί$ Ι)ειι&? Ιιεπιιη

ηΐ3£Ϊδ αιιχϋ ΓπεΓι βιιηΐ, δΐΐίφίοίηΐβδ ηο ει ηοε αυςιηεη-

ιιιπι £Ϊ8 οδδοί οπιηίιιαιίοηϋΐη, εΐ 8 οοηδείεηιία αεευδαΐί,

οηιιιία Ιιίΐιιιοΐκιιιΐ ρεεοαίο φιοιΐ ίη ΐοβερη :ιιΙηΓι=οιαιιΐ.

Οιιπι νεηϊδδεηΐ «ιαοιιι 3(1 ρ;ιιΐΌΐιι, εΐ οηιιιία οι ηι.'ΐηί-

ΙεδΙβ (1οο1ιιγ3880ι)Ι, ιι;ιιτ;ινοπιιι1 ίιιιΐίβηαΐίοηοηι ρπη-

ΐϊρϊδ Λίχ) ρΐϊ , ςιιβιη εχρεπΐ δυηΐ : ει αυ. (1 ροδυϊβδεί

008 ίη οιΐδίικίίη , (|ΐΐ38Ϊ οχρίοι ηΐοι•08. 31 . ΰίχιΉΐϋί

ιΐΗΐι'ΐη ι'ί, ϊηηυίυηΐ, φιοά ραάβά ίίιηηί, 32. εί ψιοά

ώωιίεαηι <ίιηκ< [ιαΙη;$, εί φιοά ηηιι» ηοη ειιρετιϊΐ, ηιϊ-

η'ιιηη» αιιίειη ιί< ειιηι ραΐτε ηοιίτο. 33. Γ)ΊχΠ ααΐαη

ηοο'ι» : Ιη Ιιοε άεοΐαταοϊιΐί φιοά ραάβεΐ >ίιί», ά \ταΐτε

ιοιο Ιιχε τείϊείο, 34. αάάηεεϊη {ταΐτεηι ναιηιιιι ηιίηοτεη»,

μ( $άαηι φιοά ηοη ιϊΐ\» εχρίοταίοτε*. Πιο ϊιοηιιη εχ-

3$ρεΓ3ΥεΓυηΐ]ιΐδΙί ιιια^ΐίιίίΐηι. Ροδί ιιηιτ;ιΐίοηοιη .ίιιιοπι

Ιΐ3ηε (ΓΪ8ΐοιη, ευιη εν3ευ3$8βιι( οηιιιε$ 83οεο$ 8υο8 ,

ίηνεηίΐ ιιηαβηυίβςπε ροευηίηιη βυαηι, οι ιίιιιυοππιΐ

ΐρβί εί ρηκίΓ οοπιηι. ΕΙ νίιΐο, ογο, ίίοπιιη Ιιίε βεηεηι

μΐοηιιιίεπι. Εί (|ηϊιΙιιηιη ιϋοίΐ(Μ8? 36. Με αοιηηε Η-

6«ΐΊ! ε»»ε [εεΐαΐίι : ^ο&ερIι ηοη εβί, 8ι/ηιεοη ηοη ε>1 ,

εί Ιιηηι ϋαήαηύη αοεϊρΐεΙϊ$? 8ηρετ ηιε [αεία ιηηΐ ηχε

οηιη'ια. Νοη βυΓΓιείεϋηΙ ιιιϊΐιί, ϊηςιιϊΐ, ΙυοΙιυ ϋοκορίι, δοϋ

3(Ι]εείδΙΪ8 εί οΐ δνηιεοιιειη : ει ιιειριβ Ιιίε (ΙοΙοηιιη

ιηεοΓίιιη Πηίδ ο>ΐ, δΐ'ϋ ει Βοιψιιιιϊιι βοείρεΓβ νιιΐιίδ.

ϋηρετ ηιε [αεία $«ηΙ Ιια•ε οηιηίιι. δυΓΓιοίιιηΙ Ιιχε νοι•|>η,

ιιΐ νίϋοαΙυΓ ηυβηι (ΙίδΓΐιρία Γιιοπιιΐ ρηΐΓΪβ νί$εοι•».

ΰιιοιιιηϋηιοίιιηι οιιίιιι ίρδί οιηηίδ βροβ άβ ^ο$ερη

.-κίοιηρί.ι 0Γ»1 (ρυ(3ΐ>αΐ οιιίηι οιιπι 3 5εδΐϋδ(1ενοπιΙυιη) ;

ίια ει ηεί]ϋβ άβ δγηιβοηβ βρβιη 8Ϊ1>ί ρο11ίοβΙ)αΐυΓ :

κιιηε (|ΐιοί]ΐιο ίιίοπι ϋε Βειι]αηιίη ΓοπτιίϋβΙ. ΥεΓυηιΙα-

ιιιεη ΓβΙιιοΐ:ιΙΐ3ΐιΐΓ .ΐίΙΙιυε, ει ηοη ύαΐκιΐ ριιυπιηι. 37.

ΠιχίΙ πιιίεηι εί Ηηοεη ι>τίιηοα:ί>η•.<ν$ ε]ια : ϋιιυβ βΐίοι

ηιεο$ οεεϊάε, «ί ηοη τεάιιεαηι εν.ηι αά ιε. Ωα εαηι ίη

ικαηηηι ίηεαιη, «( εα.ο τεάαεαηι ειιηι αά Ιε. ΜίΙιί, ίηηιιίΐ,

ειιηι ογοιΙο, ηιίΐιί Ιγ.κΙο, ει 0£0 Ιίοϊ εηιιι Γοιίιιοηηι.

4. Νοε ίϋΐοηι Γιιοίοΐιαΐ Βυΐιοη, εοςίίβηβ ηοη οδβε

(ΙΟδδίΜΙβ , ηίδί ρικτ Μ'ιη•ιΙ ιΙο.ιοοηιΙοΓοί , ίρδΟδ Λά

/Γργρίιιηι τεϋίΓε , ει άπα} 30" ίΐΐίιηοηΐ» ρεηίιιείιαιιΐ

ειιιοΓο. Νοη εοϋίΐ Οηιεη ρηιεΓ, 8β(1 αΊείΙ : 38. Νεψια-

φιαηι άαεεηάεΐ βΐίαι ηιεη$ νοο'κεηηι. ΡείικΙε ει οηιι-

δηιη άίοίΐ, ςαββΙ πιΐίοιιοηι τεϋοΌιΐδ ΓιΙϋδ : (}ιιΐα {ταΐετ

ε]ια ΐϊΐοΓίΗΜ» «ί, εί ϊρ$ε «ο/κ* «ί τείίεΐη». Ει εοηιϊηρεί,

ειιηι ηΐροίε ναΐάε )ηνεηεηι ίη ίιίιΐίτβ Ιαηρηετε, ει άεάη-

οεΐϊ$ ιεηεείιιίεηι ηιεαηι ειιηι Ιή$ΐ'ιΐ'ια αά Ίη{ετο*. Τίιηβο,

ίη(]πίι, ατϊαΐϊ 3θΌ1ε->εεηΓΐδ , ει δυδρίεοΓ ιιβ εΐίηηι Ιιηο

οοηδοΐ.ιΐίοηβ ρπναιυ$, εαηι ϋοΙοΓε νίιβηι Πηί3πι. Οιιηη»-

ιΐίυ οηίιιι ίΙΙβ ιηοοιιιη 081, τίάεοτ ηιίΐιί Ιιαίετβ 3ΐί<{ΐιηιιι

εοιιδιιίαΐίοηεπ:, ει Ιιιι]πδ εοιιβυείικίο ιηίιιυίΐ ηιίΐιί (1ο-

Ιοιπη, ιριπιι εχ Γγ:ι!γο ε]ιΐ8 εοηεερί. ΕΙ αιιιοΓηιιίιΙειη

ο]ιΐδ οι^ιι Βοιφηιίηπηι ηοη εοηεοϋεοαΐ υΐ ϊΙΙιιιη ιίίιηίΐο

ΙβΓεΙ; 1. ΥΐοΙεηΐίοτ αηΐεηι βεοαΐ [αηιε$, εί άεβεϊεοαηΐ

εΐι είίιί. 2. Ει ά'ιε'ιΐ άί ραίετ : Λοίίε ίίεηιηι, αβεηε ηο-

ΰί$ ραιιεα εάιιΐία. 3. ΟϊχΐΙ αηίειη εί ^ηάα$ : Τεααηάο

αιίειίαίια ειΐ ηοΙ>Ί» Ιιοηιο, άίεεηε : Νοη νίάεΐήίη [αείειιι

ηιεαιη, «ί» (ταΐετ νε$ΐετ ]ιΐ7ΐΊθΓνουΐκηιιι [ιιεηΐ.ί. Ιΐαφιε

ίί ιιιίί/15 ηοοί$ειιιη [ταΐτεηι ηο&Ιηιτη , άε$εεηάεηιιι$ , εί

ειηεηιιΐΒ ιίΐή [τιιηιεηία: 5. «ίιι ηιίιιιια, ηοη ϊοΊηιιιε. Ναιη

Ιιοηιο Ηιε άϊχίΐ ηοΜ» : Νοη νϊάεΰίιϊι (αείεηι ηιεαιη, ηϊεΐ

(ταΐετ νε&ΐετ ΐνηϊοϊ {ιιετϊι νοοϊκιιηι (Οαρηΐ 43). Νβ

ριιΐοβ, ίικριίι, δίηε Γπιΐπ: ηοδ ροδββ ϋοδοεηιΙεΓε ίΐΐυε.

δι οιιίηι \ ϊδ ηοδίΓυιη (Ιοδοοπδπιη ίπίίπιιι, οι ιιοδ οιιιηοδ

ρεηευϋδ ϊηνοΐνϊ, νίιιιιι ηθ8(Γ3ΐη :ώο;ιιιιιΐδ. δείαδ ηιι-

Ιοηι ϊΙΙιιιη ρΓΟΙεδίβΙυιη Γυίδδο , ηοβ ηοη νίδυιοδ εδδβ

Γαείεηι ε]ιΐ8, ηίβί ί'πιΐΐΊ• ]υηϊοΓ ηουίδευιη ηϋνυποιίι.

ΑηςυδΙΪΧ ιιπιΙί(]ΐιο οπιιιΐ 3:κ•οΙι ; ίιίεο ρ1οΓ3ιΐ8 (ΙίείΙ 3(1

εοδ : 6. Οηατε αβΐχϊαί$ ηιε , αηηιιηΐϊαηία νϊτο φιοά ήι

νοοίι [ίαΙετ? 6'κγ ηιβ η^ϊίιίίΐίί.' ()ιι;ιι•ο ηιίΐιί ΙιΟΓυπι

ηΐίΐΙοΓίιιιι ;ηιοΐ(ΐΐΌ8 ΓοεΙί εδΙΪ8? Ναιη δι Ιιοο ΐρβϊ ηοη βί-

^ιιίΓιοβδδοΐίδ , ηεη,υαπυηηι 8)ΐηεοηε ρηνβΐυδ εδδοπι ,

ηεο ί II ιι ιιι 3 νουίδ ΓεςυίδίνίδδεΙ. 7. 1 ΙΙϊ αιιίειη άίχεηιη! :

ΙηΐεηοφίΐΗ ηο$ Ιιοηιο, ηιιηι αάΐιιιε ραίετ ηοίΐετ ν'ιναΙ ,

εί ηιιηι αίι ηοοΉ (ταΐετ, εί αηηηηΐϊανιιηιχ» ει. Νιιιη κ'ιε-

οαιηιιι φιοά ά'ιείηηχι εαεί ηοο'ι», Λάάιιεϊΐε (ιαίιειη

νεϋτνηι? Νε ρηΐββ, ίηςιιϊΐ, βροηΐο ηοβ εοηΓεδδΟδ εδδβ

νίτο, ιιι 8β Ικιϋεαιιΐ γοβ ιιοχίπο. Οηοηίαηι οιιίιιι ςυαδί

εχρ1θΓ3ΐιΐΓεδ ίη δυ*ρίείοηοιη οιιιιι νειιϊδεεηιυδ, ηοδ ϋε-

ιίιιιιίι, ίιιΐοπ•.)β;ινίι ηιιΐοηι ιΙϋί^βιιίεΓ (Ιο τευυβ ηο8(ΓΪ8 :

νοίειιΐοδ οιιηι νοιο οιιιιιίιι ιΙηεοΓϋ , 1:ιΙί;ι οΊχΐπιιΐδ :

8. ΩΐχίΙ πιιίεηι ηιτεια ίηάαζ αά ραΐνειη «ιικιιι ; ΜίΐΙε

ριιηιιιη ηιεειιηι, ει εηιαεηία ίΰ'ιηιια, ηΐ ν'ιναηιη$, εί ηοη

ιιιοήαηιιιτ. Μο;ι:, ίηηυίΐ, Γιάοϊ ίΙΙυιη ογοιΙιΙο, ιιΐ αοείη-

£3Μΐΐ8 ηοδ ίΐίηοΓΪ. Οοηδίιιηρίίδ οιιίιιι οίΐιίδ ηυΙΙα ηο1>Ϊ8

$3ΐιιΐϊ8 δρεδ επί, ηεηιιε .ιΓιυηϋε εοιίδυϋ ηουίδ ροΐεΓΪΐ.

9. Εαο αεεϊρϊο εηιη α Ιε ; ηί«ί τεάηχετο ειιηι, ει ϊΐαίιιετο

εοταηι Ιε, ετο ίίίε φιϊ ρεεεανϊ ιΐοΐ οηιηΐίιι» άϊεοια. 10.

Λίίί β«ίη« Ιαηιάϊιι ηιοταΐΐ [αίαειηιιι , ]αηι $εειιηάο τε•

νετί'ιπεηιιι». ΟιιηιηϊδΟΓΗΐίο ηιιαηι ο\1ιϋ>ο$ ραοΓΟ , ϊη-

(|υίι, ιιοΐιίδ οιηηίυυδ επί ο»ιι$3 ίιιΐβπιυβ. Ραπκο ειιίηι

ρεπίιίιηιΐδ , ηίδί ευιη ηοϋϊδειιηι νβΐϊΐ (Ιίιιιίΐίειτ. ΥϊιΙβ

ιηιιιΐο,η Ιιίε, άίΐεείε, ςυοιηοϋο Γιιηιίδ ηοοοδδίιβδ ραΐΓΪ8

Μηιιΐ'οηι νίεεηΐ. Υίιΐοηδ ειιίηι ηοη .ιΐίιιικίο, ίβηιειιι »ο-

ύηι ί ρι-850, ε.ιιηηιιε ίη ιΐΐοδ ηιη^ίδ αο ηιιι^ίδ ϊηεΓΟΒοβ-

γο : 8ί ίι.ι οδΐ , ίικριίι , εί οροηει Ιιοε οιηιιϊηο (ίοιί ,

ροίειίίδ (ΙομόιιιΙογο, ηίδί Ιιιιηε ηεεορεί'ϊΐίδ, οΌΙ>εΐϊδ ε!

(Ιοηη ιΟΌγγο υιγο, εί τεΓειτε ροειιιιίαηι, ιρκιπι ίη ββοοίδ

νεδίηδ ίηνειιϊδίίδ. Αοείρκο ιιιιίοιη εί ροουηϊ;ιηι ίϋαηι,
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βδεισαν, διά τύ τον έρμηνέα μεταξύ ϊσιάη•αι •

ά/.λ' ούκ Ετι λοιπόν φίρειν ήδύνατο , της φύσεως της

αδελφική; καϊ τή; συμπαθείας αύτδν έλεγχούση;.

Α'αΙ άποστραφύς , φησ'ιν , άπ' αυτών , ίκΛανσε»• ,

ώστε μή κατάδηλος αύτοΐς γενέσθαι. Α'αΙ πάΛιν

προσηΛΟε προς αύτούς,καϊ εϊπεναύτοΊς.Καϊ έΛαβε

του Συμεώνα, καϊ εδησεν αυτόν εναντίον αυτών.

"Ορα πώς πάντα ποιεί, ώστε εις φόβον αυτούς έμβα-

λείν, Γνα δρώντες τά δεσμά τοϋ Συμεών , δήλους

εαυτούς ποιήσωσιν, εϊ τίνα περ\ τον άδελφδν συμπά-

Οειαν έπιδείκνυνται. Πάντα γάρ ταύτα ποιεί βασα-

νί,ων αυτών τήν γνώμην, κα\ γνώναι βουλόμενος, εί

μή χα\ πρδς τδν Βενιαμίν τοιούτοι γεγόνασι. Διά

τούτο και τδν Συμεώνα εναντίον αυτών δεσμεΐσΟαι

κελεύει , ίνα βασανίση αυτούς μετά ακριβείας, κα\

ίδη εί τίνα φιλοστοργίαν περ\ αύτδν ενδείκνυνται. Ή

γάρ περ\ τούτον φειδώ παρεσκεύαζεν έπιταχΰναι

τήν τού Βενιαμίν παρουσίαν, δπερ έβούλετο γενέσθαι,

ώστε πληροφορίαν λαβείν έκ τής τοϋ αδελφού παρου

σίας. Καϊ ένετείΛατο, φησ\ν, έμπΛήσαι τα αγγεία

αυτών σίτου, χαϊ άποδοΰναι [012] τύ όργύριον

έχάστψ είς τον σάχχον αύτυϋ , χαϊ δοϋναι αϋτοϊς

έπισιτισμύν είς τήν ύδύν. Καϊ έπιθέντες τοις

δνοις αυτών άπήΛθον. "Ορα πόσην φιλ,οτιμίαν έπι-

δείκνυται ■ κα\ άκοντας αυτούς ευεργετεί, ού τδν

οΐτον μόνον δεδωκώς, άλλα χα\ τά αργύρια. Αύσας

δε εϊς έζ αυτών τύν μάρσιππον αύτοΰ , ώστε

δοϋναι χορτάσματα τοϊς δνοις, όρφ τύ όργύριον,

καϊ είπε τοις άδεΛροϊς αύτοΰ. 'Επϊ τούτφ έξέστη

ή καρδία αυτών, χαϊ έταράχθησαν εϊς άΛΛι\Λονς

Λέγοντες• Τι τούτο έποίησεν ήμ7ν άθεος; Εν

αγώνιοι πάλιν γεγόνασιν , ύφορώμενοι μή και τούτο

προσθήκη εγκλημάτων αΰτοίς γένηται, κα'ι τήν άπδ

τού συνειδοτος έχοντες κατηγορίαν, πάντα έπέγραφον

τη αμαρτία τή είς τδν Ιωσήφ ύπ' αυτών γεγενημένη.

Παραγενόμενοι δε πρδς τδν πατέρα , κα\ άπαντα

μετά ακριβείας αύτώ άπαγγείλαντες , διηγήσαντο

τήν άγανάκτησιν τήν κατ* αυτών γεγενημένην τζαρϊ

τού άρχοντος τή; Αιγύπτου, καϊ δτ,ι έθετο αυτού; εν

φυλακή, ώς κατασκόπους. ΕΙπαμεν δέ αΐτώ,φασίν,

δτι ειρηνικοί έσμεν , χαϊ δτι δώδεχά έσμεν άδεΛ-

φοί ' χαϊ ό μεν εις ούχ υπάρχει, ό δέ μικρότερος

μετά τοϋ πατρίς ημών. Είπε δέ ήμϊν Έν τούτφ

φανε'ισθε, δτι ειρηνικοί έστε • άδεΛρύ*• ενα άρετε

ώδε , καϊ άγάγετε τδν άδεΛρύν υμών τύν νε'ώτε-

ρον, χαϊ γνώσομαι <5η ούχ έστέ κατάσκοποι.

Ταύτα πάλιν άνέξαινε τοϋ δικαίου τάς άθυμίας. Μετά

γάρ τής διηγήσειυς ταύτης τής λυπηρά; καϊ τους

ίαυτών μαρσίππους κενώσαντες, ηΰρισκεν έκαστος

τδ άργύριον , κα\ έφοβήθησαν αυτοί τε καϊ ό πατήρ

αυτών. Άλλ' δρα μοι πάλιν ενταύθα τδν πρεσβύτην

άποδυρόμενον. Τί γάρ φησι πρδς αυτούς ; 'Εμέ

ήτεχνώσατε • Ίωσήρ ούχ ίστι, Συμεών ούχ έστι,

χαϊ τύν Βενιαμίν Λήψεσθε; 'Επ' έμέ έγένοντο

ταύτα πάντα. Ούκ ήρκει μοι, φησ\, τδ πένθος τού

Ιωσήφ, άλλα προσεΟήκατε τούτφ καϊ τδν Συμεών •

κα\ ουδέ μέχρι τούτου ϊσταταί μοι τά δεινά , άλλα

κα\ τδν Βενιαμίν λαβείν βούλεσθε. \Ελ' έμέ έγένοντο

ταύτα πάντα. Ικανά τά βήματα δεϊςαι τού πατρδς

διακοπτόμενα τά σπλάγχνα. Καϊ γάρ ώσπερ τά κατά

τδν Ιωσήφ αύτω άπηγόρευτο (ένόμι^ε γάρ θηρών

κατάβρωμι γεγενήσΟαΐ), ούτω κα'ι τά κατά τδν Συ

μεώνα άπηγόρευσε • λοιπδν δέ καϊ περί τού Βενιαμ\ν

έδεδοίκει. Άλλ' δμως άντεϊχεν έτι, κα\ ούκ έδίό^^υ

τδν παΐδα. Είπε δέ αύτώ 'Ρουβην ό πρωτότοκος

αυτού• Τους δύο υΙούς μου άπύκτεινον , έάν μίι

άγάγω αυτόν προς σέ. Αύς αυτόν είς τάς χείρας

μου, χάγίύ άξω αυτόν προς σέ. Έμο\ αΰτδν, φησΐ,

τίίτευσον, έμο\ -αράδο,- • έγώ σοι αυτόν έπανάξω.

ο'. Τούτο δέ έποίε: 'Ρουβήν , έννοών ώς ούχ ο?όν

τε, μτι τού παιδδς συγκατιδντος αύτοίς, πάλιν είς τήν

Αιγυπτον άπελΟεϊν , κα\ τά πρδς διατροφήν ώνήσα-

σΟαι. Άλλ' ούκ ένδίδωσιν δ πατήρ, άλλα φησιν • Ού

χαταΕι\σεται ο νΐύς μου μεΟ' υμών. Είτα κα\ τήν

αίτίαν λέγει, ώσπερ άπολογούμενος τοις παισίν. "Οτι

ό άδεΛρός αύτοΰ απέθανε, χαϊ αυτός μόνος χατα-

Λέ.Ιειπζαι. Καϊ σνμ6ι\σεταιώς νέον κομιδή μαΧα-

χισΰψ•αι έν Γ|ΐ όδώ , καϊ κατάξετέ μου τύ γϊ\ρας

μετά Λύπης είς (ίδου. [015] Δέδοικα. φηΛ, τδ νέον

αυτού τής ηλικία;, κα\ ύφορώμαι μή κα\ τής τούτου

παραμυθία; άποστερηθε'ις μετ' δδύνη; τδν βίον κατα

λύσω. Μέχρι γάρ δτε ούτος σύνεστί μοι, δοκώ μικράν

τίνα έχειν παραμυθίαν, κα'ι ή τούτου συνουσία ϋποτέ-

μνεται τήν έπ'ι τώ άδελφφ αυτού άΟυμίαν. Άλλ' ό μέν

πίθος δ περ\ τδν Βενιαμίν ού συ/εχώρει τω πατρ\

τούτον προέσθαι • Ό δέ Λιμός σφοδρότερος έγίνετο.

χαϊ έπέΛιπεν αύτο'ις τά βρώματα . Και ρησιν ό

πατι'φ• 'λπεΛΟόντες πάΛιν κομίσατε μικρά βρώ

ματα. Είπε δέ αύτώ Ιούδας- διαμαρτυρία διεμαρ-

τύρατο ι)μας ό άνθρωπος, Λέγων ■ Οίκ δψεσΟε τδ

πρόσωπον μον, έάν μη ύ νεώτερος υμών άδεΛρύς

μεθ' ύμώνή. ΕΙ μέν οΰν άποστέΛΛεις τόν άδεΛρόν

ημών , καταβησύμεΟα , χαϊ άγοράσομέν σοι βρώ

ματα • εϊ δέ μη άποστέΛΛεις , ού πορενσόμεΟα,

Ό γάρ άνθρωπος εΐπεν ήμΤν, δτι Ούχ δψεσθέ μου

τδ πρόσωπον, έάν μη ό άδεΛρύς υμών ό νεώτερος

$ μεθ' υμών. Μή νομίση; , φησ'ιν , ήμά; δύνασΟαι

άνευ τού αδελφού εκεί κιταβήναι. Ει γάρ βούλει καϊ

άπρακτον ημών γενέσθαι τήν κάθοδον, χαϊ πάντας

ημάς κινδύνω περιδληθήναι , άπίωμεν. Ίσθι δέ δτι

βιεμαρτύρατο ημάς, ώ; ούκ οψόμεθα αύτοΰ τδ πρόσ

ωπον, ει μή δ άδελφδς ημών μεθ' ημών παραγένηται.

Στενά πάντοθεν ην τω Ίακώ6 • διδ καϊ άποδυρόμενο;,

φησ'ι πρδς αυτού;• ΤΙ έχακοποιήσατέ με. άπαγγεί-

Λαντες τω άνθρώπφ, δτι έστιν ύμΤν άδεΛφός ; —

Τί έκακοποιήσατέ με ; Διά τί, φησ'ιν, έμοί τούτο>ν

τών κακών αΓτιοι γεγένησΟε ; Ε! γάρ μή τούτο έγνω-

ρίσατε, ούκ άν τού Συμεών άπεστερήθην, ούκ δν

τούτον έπεζήτησεν. ΟΙ δέ είπαν Έπηρώζησεν ήμας

ό άνθρωπος• ΕΙ έτι ό πατήρ υμών ζΓ\, χα\ εϊ Ιστιν

ΰμ7ν άδεΛρός, καϊ άπηγγείΛαμεν αιτώ. Λ/ί| ήδει-

μεν, δτι έρεϊ ήμϊν , ΛΑγά)-ετε τύν άδεΛρόν υμών;

Μή νομίσης, φησ'ιν, ήμά; έκόντα; ώμολογηκέναι τψ

άνδρ'ι τά καθ" ημάς. Επειδή γάρ ώς κατασκόπου;

ημάς ύποπτεύσας κατεϊχεν, έπηρώτα δέ μετά ακρι

βείας τά καθ' ήμδς, διά τούτο βουλόμενοι μετά

αληθείας πάντα αύτδν διδάξαι , ταύτα είρήκαμεν.

Εϊπε δέ πάΛιν Ιούδας προς τύν πατέρα αύτοΰ

ΆπόστειΛον τύ παιδάριον μετ' έμοϋ, χαϊ άνα-

στάντες πορευσόμεθα, Ίνα ζώμεν, καϊ μή άχοθά-

νωμεν. Έμο\ , φησιν , αύτδν έμπίστευσον , ίνα ήδη

άψώμεθα τή; οδού. Ουδέ γάρ Ιτι έσται ήμϊν σωτηρίας

έλτ:\; , τών βρωμάτων άναλωθέντων , κα\ ούδαμόθεν

έτέρωΟεν εύρισκόντων παραμυθίαν. 'Εγώ δέ δέχομαι

αυτόν .-:«/ ά σοϋ • εάν μή άγάγω αυτόν, κα'ι στήσω

εναντίον σου , ήμαμτηκώς έσομαΐ είς σέ πάσας

τάς ημέρας. ΕΙ μή γάρ έβραδύναμεν , ήδη άν

ΰπεστρέ&αμεν δις. Ή περ\ τδν παΐδα, φησ\, συμ

πάθεια πάσιν ήμΐν τδν δλεθρον μέλλει προξενεΐν.

Φθάνομεν γάρ ϋπδ τού λιμού καταναλωΟήναι , ει μή^

βουληθή; άπολύσα; αύτδν έκπέμψαι ήμά;. Βλέπί

λοιπδν ενταύθα, αγαπητέ , πώ; ή τού λιμού ανάγκη.

ένίκησε τήν φιλοστοργίαν τού πατρό;. Όρων γάρ

ούδεμίαν αϋτους ευρίσκοντας παραμυθίαν Ιτέραν,.

κα'ι τδν λιμδν έπιτεινόμενον, φησιν Εί ούτως έστ\,

κα\ τούτο δει πάντως γενέσθαι, καϊ ούχ οίον τε υμάς

κατελθεϊν , εί μή και τούτον λάβοιτε , οφείλετε κα:

δώρα άττοκομίσαι τώ άνδρί. Καϊ τδ άργύρνον δέ,

δπερ έν το?; μαρ^ίππο;; υμών εύρήκατε, απαγάγετε,
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και Ιτεοον άργύριον, ώστε πρίασθαι [614]. Α'αΙ ϊΐ•ν

άδεΛρύν υμών Λάβετε, καϊ άναστάντες κατάβητε

αρύς τύν άνθρωπον. Ό δέ θεός μου δώ\η\ νιιΤν

χάριν εναντίον τον άνθρωπου , καϊ άποστείΛαι

%1ν άδεΛφύν υμών τύν 'ένα καϊ τον Βενιαμίν. Έγώ

γάρ καθά ήτέκνωμαι , ήτέκνωμαι. "Ορα -ως τήν

ά;ατον αύτοϋ φιλοστοργίαν έπιδείκνυται , ήν περ\

τδν Ιωσήφ έκέκτητο. "Ινα γάρ μη τις νομίσί] περ\

τού Βενιαμίν, ή περί τού Συμεών είρήσΟαι τδ, '£"}•«>

γαρ καΜ ήτέκνωμαι, ήτέκνωμαι, διά τούτο προλα-

6ών φησιν * Ό δέ θεός μου δώ ύμΤν χόριν, καϊ

άποστεΙ.Ιαι τύν άδε.Ιρυν νμών τύν 'ένα καϊ τύν

Βενιαμίν . Ει καϊ δτι, φησ\, καν ούτοι διασωΟώσιν,

άλλ' ΈγίικαΟά ήτέκνωμαι, ήτέκνωμαι. Έννδβι πώς

δλως τή εύνοια τω "Ιωσήφ ήν προσκείμενος Όρων

γάο τοσούτων χορδν παίδων αύτοϋ περιεστώτι ,

ατεκνον έαυτδν είναι ένόμιζεν , επειδή εκείνου α~-

εστ:ρεϊτο. Ααβόντες δε, φτ,Αν, οΐ άνδρες τα δώρα,

καϊ τι) άργύριον διπΛονν, καϊ τύν Βενιαμίν, κατ

έβασαν είς Αίγυπτον , καϊ έστησαν εναντίον

Ιωσήφ. Είδε δέ αυτούς ό Ιωσήφ, καϊ τύν Βε

νιαμίν τύν άδε.Ιρύν αύτοϋ. "Οπερ έπεΟύμει, έθεά-

σατο τον αύτώ περιπόθητον. Εΐδεν είς έργον έίελ-

θοΰσαν αύτψ τήν σπουδήν. Καϊ είπε, φησι , τω έπϊ

της οΙκίας αύτον • Είσάγαγε τους άνθρώπονς εις

την οΐκίαν, καϊ σράξον θύματα • μετ' εμού γοιρ

ράγο*•ται οΐ άνθρωποι. Ίδόντες δέ δτι είσήγθησαν

εΙς τύν οίκον τον Ίωσηρ, είπαν • Αιά τύ άργύριον

τύ άποστραρέν έν τοις ιιαρσίπποις ημών τήν

αρχήν, ήμεϊς ε'ισαγόμεθα , του σνκοραντήσαι

ημάς καϊ έπιθέσθαι ήμϊν , τον Λαβείν ημάς είς

πα'δας, ή/ιάς τε καϊ τους δνους ημών. Ό μέν

Ιωσήφ τήν περ\ αυτούς φιλοφροσύνην έπιδεικνύμε-

νος άπαντα διετάττετο • εκείνοι δέ κα'ι ούτως εναγώ

νιοι γίνονται , ΰφορώμενοι μή τών αργυρίων ένεκα

δίκας είσπραχΟώσιν , ώς κα\ έν τούτω κακουργήσαν-

τες. Καί διά τούτο προσελθόντες τήν αίτίαν τοΰ

αγώνος κατάδηλον ποιοϋσι τώ έπ\ της οικίας, καϊ

διηγούνται οπω; τά αργύρια έν τοις μαρσίπποις ευ-

ρον, καί φασιν, οτι Λιά τούτο διπΛονν νυν έκομί-

σαμεν μεθ' εαυτών τύ άργύριον, ώς χαϊ τά πρό

τερα άποδοϋναι, καϊ πρίασθαι βρώματα.

ε'."Ορα πώς αί ΰυμ^ορΛ κατελέαναν αυτών τονλο-

γισμδν, κα'ι έποίησαν αυτούς επιεικέστερους. Εϊπεδέ

αύζοΐς' "Ι.Ιεως νμη', μη ροβεϊσθε- ό θείς νμών,

χα'ι ό θεύς του πατρός υμών έδωχεν ύμ'ιν θησαυ

ρούς έν τοις μσρσίπποις νμών ■ τύ γίιρ άργύριον

υμών ευδοκιμούν απέχω. Μή δειλιάτε, φησ\ , μηδέ

τούτου "ένεκεν αγωνιάτε. Ουδείς ύμίν ταύτης ένεκεν

τής αίτια; έγκλημα περιάψει ■ κα\ γαρ το άργύριον

πιπληρώμεΟα ■ τού δέ θεού ήγεϊσΟε καί τούτο γεγε-

νήσθαι, κα'ι θησαυρούς ΰμΐν δεΐςαι έν τοις μαρσίπ-

ποις υμών. Καϊ ταύτα είρηκώς εξήγαγε τύν Συ-

μεώνα , καϊ ήνεγκεν ύδωρ νίγαι τους πόδας αυ

τών , καϊ χορτάσματα έδωκε τοις ονοις αυτών.

"Ορα πώς ή ευχή τού πατρδς πάντα αύτοΐς κατευ

ώδου • κα'ι καΟάπερ εκείνος αύτοΐς έπηύςατο ειπών,

Ό θεύς του πατρός μου χάριν ύμ'ν £ω , ούτως

α.ταντα έγίνετο ■ κα'ι πϊσαν φιλοφροσύνην περί αυ

τούς έπεδείκνυτο κα\ πρδ τής παρουσίας ιού [015]

Ιωσήφ ό τήν οίκίαν πεπιστευμένος. Ετοίμασαν δέ

τά δώρα Ίωσήρ. Καϊ εΙσεΜύντι αύζώ προσ-

ήνεγκαν, καϊ προσεκύνησαν αύτώ έπϊ την γην.

Καϊ πάΛιν πυνθάνεται αυτών • Ει υγιαίνει ά

Κατήρ νμών, ό Χμεσβύτης, όν είπατε ; έτι ζη; 01

(έ ειπυν Υγιαίνει ό πιιίς σου ό πατ'ιφ ημών. Καϊ

"'Όεως ύμΐ•/, Ρτορ'ιΙίιΐί νο!)ί$; ηιο(!υ5 Ι'»|ΐιπι<1ί, πιο

ππί.5 Ιιοηε βροΓϋΓΟ οι ςοϋΐίΗςιο ]υί)οΙ.

έϊπεν • ΕύΛογητύς• ό άνθρωπος εκείνος τώ θεφ,

Καϊ χΰψαντες προσεκύνησαν. Είδε δέ τύν όδε.1-

νύν αύτοϋ τύν ό;.:ομήτριον, καϊ είπεν • Οντος ό

όϊε.ΐρύς υμών ό νεώτερος, όν είπατε προς με

άγαγείν; Κα\ εϊπεν Ό θεύς έΛεήσαι σε, τέκνον.

Σκίπει πδσην καρτερίαν έπιδείκνυται , κα\ έτι

αγνοιαν προσποιείται , ίνα δια τών έςής γενομένων

δοκιμήν αυτών τή; γνώμης λαβείν δυνηΟη , όπως

πρΊς τον Βενιαμ'ιν διάκεινται. Κα\ επειδή ϋ-6 τής

φύσεως αυτής έν:κάτο, Συνεστρέρετο αύτοϋ, φησ\,

τά σπΛάγχνα, καϊ έζήτει χΛαϋσαι. ΕίσεΛθών δέ

είς τύ ταμιείον , έκΛανσεν έχε'. Καϊ νιψάμενος

τύ πρόσωπον έξ,ήΑΟε • κα\ λοιπόν τήν παρ' εαυτού

έπιδείκνυται φιλοφροσύνην , καί φησι • Παράθετε

άρτους. Κα'ι παρέΟηκαν αύτώ μδνω, 1:ε δή ώς βασι-

λεί κα'ι αρχοντι πάσης Αιγύπτου , Κάκείνοις καθ' εαυ

τούς, καϊ τοίς ΑΙγνπτίοις τοις συνδειπνούσι ]ΐετ'

αύτοϋ καθ' εαυτούς. Ουδέ γάρ ίδύναντο οΐ Μγύ-

ατιοι σννεσθίεινμετά τών 'Εβραίων βδέ.ΐυγμα γάρ

έστι τοις ΛΙγυπτίοις. ΈκάΟισε δέ εναντίον αύτοϋ ύ

πρώτος κατά τά πρεσβεία αύτοϋ , καϊ ό νεώτερος

κατά την νεότητα αύτοϋ. Τοΰτο εκείνους εις Εχπλη-

ξιν ήγε, κα\ έν απορία καΟίσταντο, πόθεν αύτφ ή

γνώσις έγένετο τής διαφοράς τών ηλικιών. Και πάσι

δοϋς μερίδας, τώ Βενιαμίν πενταπλάσιον δίδωσι. Και

ουδέ ούτως αισθάνονται τών γινομένων . άλλ' ένόμισαν

απλώς συντυχία τιν1. γίνεσθαι ταύτα παρ' αύτοϋ, ώς

ατε δή πρδς νέον Κα\ τέ-λος λαβούσης τής εστιάσεως,

ΚαΧέσας, φηβΛν, ύ Ίωσηρ τύν έπϊ της οϊχίας αύ

τοϋ, ενετείΛατο αύτώ, Λέγων ΙΙΛησον τους μαρ-

σίππους τών ανθρώπωνβρωμάτων, όσα αν δύναν

ται άραι, καϊ τύ άργύριον ωσαύτως έκαστου εϊς τύν

μάρσιππον αύτοϋ, καϊ τύ κόνδυ τύ άργνροϋν έμ-

βαΛε εϊς τύν μάρσιππον τον νεωτέρου."Ορα πάλιν

οϊαν μηχανήν εξευρίσκει, ώστε δοκιμήν άκριβεστάτην

λαβείν τή; τών αδελφών γνώμης, ήν περ'ι τον 15ενιαμ\ν

έ-εδείκνυντο. Κα'ι τούτων γενομένων, άπέλυσεν αυ

τούς. Κα'ι επειδή ήψαντο τής όδοϋ, Είπε, φησ\. τφ έπϊ

της οικίας αύτοϋ • Άναστάς έπιδίωξον οπίσω αυ

τών, καϊ έρεΐς- Τι δτι άνταπεδώκατε πονι\ρά άντϊ

χαΛών ; Ίνα τΐ έχ.Ιέψατέ μου τύ κόνδυ τύ άργυ-

ρούν ; Ού τούτο έστιν, έν φ πίνει ύ κύριος μου ,

Αύτύς δέ οΐωνίζεται έν αύτώ. Πονηρά συντετέΛε-

σται, ι! πεποιι\κατε. Εύρων δέ αυτούς, φησ\ν, εΐπεν

αύτοϊς• Τί τοις έναντίοις τδν εύεργέτην ήμεϊψασΟε ;

6ιά τί τήν οίκείαν πονηρίαν κα'ι μέχρι τού τοσαύτην

περ'ι υμάς τήν φιλοφροσύνην έπιδειςαμένου έξετείνατε;

διά τί ούκ ήδέσθητε τού άνδρδς τήν περί υμάς μεγαλο

ψυχία-; ; Τίς ή τοσαύτη κακουργία ; τ/ς * μανία, ήν

έμάνητε ; Ούκ ϊστε δτι τούτο έστι τδ σκεύος, έν ωό

κύριος μου οίωνί^ται ; Πονηρά υμών ή πράξις, ολέ

θρια ή γνώμη, άσύγγνωστος ή έπι/είρησι,-, μεγάλη ή

τόλμα, πάσαν πονηρίαν ύπερακοντίζουσα. 01 δέ είπαν

αύτώ • Ίνα τί ΛαΛεΊ ύ κύριος κατά τά [016] ρήματα

ταϋτα ; Τίνος ένεκεν, φησιν, επιφέρεις ήμϊν έγκλημα,

ου πάντη έσμέν ανεύθυνοι ; Λίί) γένοιτο τοις παισί

σου πυιησαι κατά τύβήμα τούτο- μή ήμϊν ποτέ τού

το γένοιτο διαπράξααθαι. Οι γάρ τδ άργύριον διπλούν

άπενεγκάμενοι •>, πώς αν ύφειλόμεθα άργύριον, ή χρ«-

σίον; Εϊ δέ τούτο νομίζεις, Παρ' ψ αν εί<ρεθ{) τύ

σκεύος, όπερ επιζητείς, αύτύς μέν άποθνησκέτω,

ώς τοσούτον δράσας τολμηρόν • τ)μεϊς δέ δοϋΛοι έσό-

μεΟα. Ή γάρ άπδ τού συνειδότος παρ'ρ'ησία παρεσκεύα-

ζεν αυτούς μετά τού Οαρ"ίείν ταϋτα διαλέγεσθαι. Ό ίί,

φησ\ν, είπε • Καϊ >•ύν, ύις Λέγετε, ούτως έσται. Παρ'

φ άν εύρεθή τύ κόνδυ, ο ντος έσται μςν πινςμόνί ς•

!> ΑΙϋ ίικνίγχβμϊνςι.
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ιιΐ οπιογο ροδδίιίδ Ιϊϋπΐίηΐη. 13. Εί (ταίτεηι νε$ΐηιηι

οιηρίη: 8ιιταίΐε ψίιιτ , εί άεκεηάϊΐε αά Ιιοιη'ιηαη.

14. ϋειι$ ηκίοη ηιεη! άεί νοοϊ» αταΐ'ιαιη εοταηι Ιιοηιϊηε

ϊΐίο, εί πύΐΐαί Ι"ιαΐη•ηι νεείηιηι ιιηηηι εί Βεη]αηιΐη. Εγο

ιιηΐεηι φιειηαάηιοάιιηι ΙΊοεήί οιοαίιιι [αϊ, ΙίοετΪ! οϊΙηίΜ

«κ»». ΥΙϋβ ςυοιηοϋο οχίηιίαιη 8ΐΐ3ΐιι ιΐϋοοιίοηβπ) άΌ-

οίαπιΐ, φΐααι βι^η ^03^μϊι Ιιαίιυϊΐ. Νβ φΐίβ εηίιη βχί-

δΐίηιβΐ (Ιο δγπιοοηβ , νοί (Ιο Βεη]3ηιίι> 1>οε οδδβ άί-

οΐιιηι, Εαο ιϊειιί βΐΐ'.ι οιοαίιΐ! (αϊ , βΐ'ύι οιόαίΐι» ιατη,

κίείιοο ρι-.τ-πιίδίΙ : Ωειιι αιιίεηι ηιειΐ! άεί νοΜζ ςταΐϊαηι,

ει ηιίΐίαΐ [ταίτεηι νειίτιιηι ϊΙΙιιηι ιιηιιηι εί Βεη}αηιϊη. Ναπι

Ιΐοβΐ ΠΙί, ίηφίίΐ, δίΐνί ΓυειϊηΙ, 5βά Εαο ηιια$ϊ Ιϊΰετϊι

εατεαηι, οτοιι» ειιηι. ΟοβίΙϊ Ιιίο, φίοπιοοΌ ΙοΙπδ βπιοπ

^ΐδβρπ άεϋίΐϋδ δίΐ. ΥκΙιίιβ εηϊηι Ιηπίιιιιι οΐιοπιηι 1ί1)0-

Γοπιιιι 8Ρ. οίΐ'ειιηίδΐ.ιηΐεπι, ιιϋδφΐϋ Ιϊΐϋδ 80 0880 ρυΐατϊΐ,

φΐία ϊΙΙο ρπνοΐιΐδ 0Γ31. 15. Αεοερεηιηί αιιίεηι, ίιιιριίι,

ιί'π' ίΐοηα, εί ρεαιηϊαιη άιιρίϊεεηι, ει Βεη]αηιϊη , «Ι άε-

κεηάαηηΐ ίη Μηηρίιιηι , ει ιΐείετιιηΐ εοταηι ΙοκρΙι.

16. Υϊάϊί αιιίεηι εοι Ιο$ερΗ, ει Βεη}αηύη [ταίτεηι «ημιη.

(ΙικηΙ (1ΰ8ϊ<ΙοΓ»1)»ΐ, νίιΐίΐ Ιαιιι ορ)3ΐιιπι 5ί1)Ί. Υϊιΐίι 83ΐ!β

085β Γαοΐυπι δυο άοδϊιίοπο. Ει άϊχ'ιΐ , ίηφίίι, ριιν[εείο

άοηιιιϊ ιιιοΒ : Ιηίτοάιιε ΙιοηιΊηει ϊη άοηιηηι , εί οεεϊάε

νϊείϊηια» : ιηαιιηι εηϊηι εοηιεάοηί υϊτϊ. 18. VI νϊάετηηί

αηΐι'ΐη φιοά ϊηΐτοάηείϊ ιιιηί ϊη άοηιηηι ΙοιερΗ, άϊχετηηΐ :

Ι'ιορίετ ρεεηηϊαιη, φιεε τεάϊϊί ίη ιαεεο» ηο»1το» ϊη ρήη-

εϊρϊο, ϊηάιιε'ιιηητ, «Ι εαΐαηιηίαηι ηοοϊί ϊηΐεηίεί, εί ϊηιρο-

ηαΐ νοίηα εί αεεϊρϊαί ηοα ίη ιετνο», εί α»ϊηο» ηο$ίτο$.

ίθϊ6|ΐ1ι φΐ'ιιΐοηι 5ΐι;ιιη ογ£3 ί1Ιθ8 Ιιεηίςιιίΐ3ΐοιη όΌοΙα-

ΐ'3ΐΐδ, οιτιηϊα ά'ΐ5ροηβ1)3ΐ : ΠΗ 3υ(οιη αηχίΐ ΓιιεηιηΙ,

8ΐΐϋρϊοαηΙθ5 ηβ ρεαιηίηπιιΐ) ^πιΐίη ροεηαδίυηηΐ, (;ιηι-

ςιΐΐΐιι οΐϊαπι ίη Ιιοο ηιαίυ ΓοεϊδδεηΙ. ΡιορίοΓοη ειιηι

βοοΰδδίδδοηΐ , εη'ΐδηιιι <«ι ιηίιϋπ'^ ρΓοΓοηιηΙ ρΓχΓοείο

(Ιοηιυί, οι η3ΓΓ3η( ηιιοηιυϋο ρεευηίαηι ϊη δβεείδ ϊιινο-

ηει-ϊιιΐ, 01 ιΐίοιιπί : 22. Ρτορίετεα άνρΐιεειη ηηηε αΐία-

Ιίιιιιΐί ρεαιηϊαιη ηοοϊιαιηι, ιιΐ εί ρήοτεηι τε$1ϊ1ιιαηιιι$, εί

ηιιηε άεηνο εηχαιηιι» (τιιηιεηία.

5. \'ί(Ι« φΐοηιοιίο ο.ιΐ3ΐιιίΐ3ΐθδ οοπιιιι ηηίηιικη ηιίιί-

£3γοιιΙ, βοβηυο γοιΙιΙιιΙιμίγιΙ ηΐ3ηδυεΐίθΓθ$. 23. ΠΊχ'ιΐ

αιιίειη εϊι : Ρνορϊϊιιι$ «ο6/« ι, ηοΐΐΐε Ιιηιετε ; ΰειι$ νεαία,

ιΊ ΰειίΒ ραΐιϊ$ ναιή άεάχΐ υοοίί ΐΗειαιιτο» ϊη $αεά$ νε-

ί/π'»; ρεεηηϊαηι νειίταηι οεηε ρτοϋαίαηι Ιιαοεο. Νο ΐί-

ιιΐ03ΐϊδ, Ίιΐφΐίΐ, ηεφίβ Ιΐϋ]ιικ βΓ.ιΐκι 3ΐαϋ δίΐίβ. ΝαΙΙαηι

νοίιίδ ίικίο Γπιιιεη ίιηροιιοΐυΓ ; ρεοιιηί:ιηι ρΐεηο μ•μ\-

ρ'ιιηυδ. Α ΙΗό ροΐοΐο Ιιοο οδδβ Γ;ιεΐιιπι, ει Ιΐΐ0δ3υπ>δ

νοίιίδ ϊη πκίΓδίιρϋδ νβδίΓΪδ οδδβ ιηοηδΐΓ3ΐοδ. Ει αιηι

ηιχε άίχϊαεί, εάνχάΐ 8υηιεοηεηι, 24. εί ηΐΐιιΐίι αφιαηι,

ΐί ΙιινατεηίιΐΓ ρεάει εοηιιη, ει ραοηία άεάϊί α$ϊηΪ8 εοταηι.

ν'ίιΐβ ι-ρκΗΐιοΐΙο ρΓοοεβ ραΐηδ οηιηία είδ ρΓΟβρεη Γα-

ιτι ειιΐ : οι δίοιιΐ ίΐΐβ οίδ 3ρρΓ003ΐιΐδ οδΐ , οιιηι άϊχΐΐ,

ί'ίΗϋ ραίήί πιο- αταίχαηι νο!>ϊ$ άεί, Ίιά οιιιιιίη ίϊιοΐη ϊοηΐ:

εί ρΓχΙεείπδ (Ιυιιιιΐδ οΐίηιη βηΐβ ηιΐνεηΐιιηι ίοδορίι

( ηιιιοηι οίδ 1)οηί{;ηίΐ3ΐειΐ) οχίπΐιιπί. 25. ΡατανετηηΙ

ιηιίεηι άοιια Ιυ&εμΙι. ί6. Ει οΰΐαίεταηΐ ει ειιηι ϊηατεηυ*

ε&ιεί, ει αάοτανεηιηΐ ειιηι ίΐιρετ Ιεηαηι. 27. Ει ίι,ηιηι

ίηίεττοαανϊΐ εοι : Λ«ηι οεηε Ιιαοεί ραΐεΓ νε»ΐεΓ ιεηϊοτ,

ψατη άίχχιύί νίυετε? 28. Αι ΗΙί άϊχεηιηΐ : 8αηιΐ! ε»ι

ιετνχα ΐιιυ» ραίετ ηοαίετ. Ει άϊχίΐ : Βεηεάϊεΐιιι ηοηιο

χΙΙε Οεο. Ει ειιτναΐι αάοπιυετιιηΐ. 29. νίίίιί ακίβΐΗ [τα-

1 Ιο ΐΐο1>ι•5ϋοε5ΐ,α;6 α"ί«;, ρο.τ ι«*!«, φίοιΐ εοϋεπι Γεείϋϊι.

Ιτεηι 4ΐΐΗΐ)ΐ χιίεήηιιηι , ει άιχχΐ : Ηϊο ε»1 (ταΐετ νε*ΐετ

/κηίοτ, άε αηο άϊχεηιιϊ! ηιιΐιΐ, «ι άιιεετεΐκ αά ηιε ? Ει

άίχίί : Ώειι$ ηιίιετεαίΗΓ Ιιιϊ, /ί/ί. ΟοηδίϋοΓΒ ςυαηίαιη

ο η ΐαηΐΐβηι ρΓχ δβ Γει•»ΐ, οι 3(1ΐ,υο ί^ηοΓαπϋβιη »ί-

ιηυΐεΐ, ιιΐ ροΓ δβςυοηΐΐβ οχρβπιιιεηιυιιι αηϊιηΐ ίρίοΓυηι

ηοοΐρεΓΟ ροδδϊΐ, ςιιοηιοίο ϋϊηΐ βΙΓεοΐί ογ^λ Ββιφηιίη.

Ει φΐΪ3 νίηεεΙιηΐϋΓ 3 ηβΐυΓα δυ3, 50. ϋοηίατοαοαηΐΗτ,

ίηςιιϊι , ιιίίίίΓο φ» ει φιαίτεοαΐ ηί (Ιειεί. 1ηατε$$ιι»

αιιίεηι ίη αιοίειιΐιιηι , βευΐΐ ϊΙΙϊε. 31. Ει αύίιιία (αείε

ΐχϊνΐΐ ;βΙ ροδίεα δυβη, ϋεηιοιίδίΓβΐ 1)οηί(,'ηίΐηΐεηι, οι

(ΓιοίΙ : Αρροηΐΐε ραηε$. 52. Ει αρροίΐιεηιηί εϊ ιοΓι ; υΐ-

ροΐο Ι;ιιηςιΐ3ηι Γβ«ί οι ρπηοΐρί Ιοίίιΐδ Λίρνρΐί ; Ει ΐΐΐϊι

»εοτ$ιιηι, εί Ήαυρίΐίι ψιϊ αϊηιιΐ εωηαΰαηΐ ειιηι εο ιεοτ-

ιιιηι. Νοη ειώη ρο$$ιιηί^Εαΐ)ρΐη εοηιεάετε ειιηι Ηεοταιιι:

αοοηιϊηαΐΐο εηϊηι ειΐ Ήαυρίϋι. 53. 8<άεηιηΙ αιιίεηι εο-

ταιη εο, ηιιι ρηιιιικ, κειιηάητη αηιϊαηΐΐαίειη $ααηι , ει

)ΐιηϊοτ $εειιηάιιηι }ΐινεηΙιιΙεη βιιαηι. ΙΙοο ίΙΙοδ ίη δΐυ-

ροΓοιη ίάϋυχίΐ; οι νβΐϋβ (ΙυΙ)ίο βιιίηιο ΓϋΟΓυηι , υη-

ϋειιβη) εί οο^ηϊΐΐο (1ίνβΓδ»3 ϋίοπιπι .τΐβΐϊδ. Ει ουιη

(ΐ3ΓεΙ οιηηίυυδ ρβπβδ, Βοιι]αηιϊηο ςιιίηΐιιρίϊοβδ άοΐ.

Νεφ.ιβ 1311)01) βϋνβΠΟΓυιιΐ φ^^^ γοϊ ε5δοΐ , 8β(1 ριι-

Ι3ΐ)3ηΐ ΓοΓίυίιο ςυοιίβηι ονειιΐυ ,ιυ ου Γιεπ, οι Ιιυίο

Ιβηΐφίβηι ^ϋιι)ΟΓ^ ρΙϋΓ» (Ιηπ (α), ϋιιιηηιιβ ϋιιίΐυηι βδ-

δβΐ οοηνίνίυηι, 1. \Όεανϊι, ίηηυίι , Ιο&ερΙι ειιηι φιί άο-

ηιηΐ ιιιω ρτωεταΐ, ει ηιαηάανίι εϊ, άϊεειιι : ΙηιρΙε »αεεο$

ήοηιίηαηι (ηιιηεηΐϊι, ηιιαηία (εηε ροΐεηιηΐ , ει ρεειι-

ηΐαηι ίίιπί/ίί«Γ ίη $αεεοι $ϊηαιιΙοηιιη. 2. ει ΜυρΙιιιηι

αταεκ'ειιιη ιηϊιιε ϊη ιαοεαηι ;Ήιι/οπ» ( ^αριιι 44 ).

Υίιΐβ ίίβηιπι ςιιβίβηι 3Ποηι οχεο^ίΐεΐ, υΐ ϋίΠκοηιΐδϋί-

ηιο ηαειιίεηι ΓΓβΐηιηι ο\ρ!θΓβΙ, ηυαηι ογ§3 Γγβιγοηι

δΐιυηι Βεη];ιηιίη ΙιαΙιβηιιΐ. Ει Ιιίδ Γβοιίδ , ϋίηιΐδΐΐ οοβ.

Εΐευπιί3ηι βΓΓίρυίδδβηΐ ίΙβΓ, 4. ΰϊχϊΐ ρτα(ε(ΐο άοηιιι»

ίΐιοα : 5ιΐΓΐ/β, ριτιε,ηετε εο», ει άϊεει : 5. (}ιιατε τείτχ-

οιιηϊιι ηιαία ρνο οοηϊ$ ? (}ηατε (ηταΐϊ «ίν« ιεηρίιιιηι

ιη-ίι/11 αιαεηίειιηι ? Νοηηε Με ειΐ ε (μια ο'ώίί άοιηϊηιι»

ιικ'Κϋ .' 1ρ$ε αιιίεηι αιιιριηιΐιιι- ΐη εο, ΜαΙε αεία αιιηΐ εα ανοε

/γι ί5/ί5. Ρυδκριηηι αιιΐβιη ίηνοιιΐΐ εοδ, ίιιιριίι, ιίίείι οίδ:

0ιΐ3Γβ ΙκΊΐεΓαείυπ ιιι;ιΙ;ι ΓΟροηϋίδΙίδ ? ιριαιε ιιιαίίιϊιιιη

νε8ΐΓ3ΐη εουδςιιο οχιοηιϋδΐίδ, υΐ αά οιιηι ςυοςυβ ροΓίίιι-

(,όι••.•ι φΐί ογ^3 νοδ Ι3ΐιΐ3ΐη οδίοηιΐίι υοηί£ηίΐ3ΐοιη ?

φΐ3Γβ ιιιιιι ΓβνοηΙΪ ΟδΙίδ νίι•ί 0Γ§3 νοδ ιικιςιιιπϋΐηίΐ;!-

Ιεηι? ()ιιλ: Ιιχο Ι3ηΐ3 ιικι1ιΐί:ι? φΐ;ι:ίιι*ηιιί:ιιρια ίηίηηί-

Ιίδ? ΝεδείΙίδ ίριού 1)00 δίΐ ν3δ, ιιι ςυο ϋοηιίηιΐδ πιειίδ

3)%ίιγ.ιΙιιγ? Μαίαιη εδί Ιιοο ορυδ νοδίΓυιη,ρεΓηίοίοδίιιη

ρΓ.'ρ ιμΙιιιιι, ν(•ιΓι:πιιιϋ|;ιιιΐδ('ι>ιι;ιΙιικ, ηι;ίΐ;ιι;ι ιιιιϋίΐΓΪ», ει

οιηηοιη Ιπιιΐδοοηϋοιίδ ιιι;ιϋιί:ιιιι.7. ΙΙΙχ αιιίεηι άϊχεηιηί :

(ΐικίΓί Ιοα,ιάΙιιτ άοηύηχΐίίιιχίανετοα Ηβκ? 0ιΐ3ΐΌ, ίηςυίΐ,

ο1ι]ίι:ίδ ηοΙιΊϊ Ιιοο εηιηοη, 3 ίριο οηιηίηο δΐιηιυδ ίηιηια-

ηβδ ? ΑΰήΙ χιΐ χετν'ι ί«ί ίείκηίίιιιιι νειοιιηι Ιιοο [αάαηΐ ;

3ί>Μΐ 3 ηο1)ίδ υΐ οίο ςιιίιΙ υηκρι»ιιι 3ΐΙοηΐβπ)ΐ)δ. Ν.ίιιι

φιί ρβευηί.ιηι οΊιρΙίοοιη 3ΐ1ιι1ίηιυδ, ηιιο ρβπο ΓυΓβΓβ-

ιιιιΐΓ 3Γ§ειιΐαιιι νοί αιιπιιη?ϋιιο(Ι βί ηηο ριιΐβδ, 9. Λρκ<<

(/«ιιιϊ ιΊιινιιίιιιιι [ιιαιΐ ναι φιοά ίηαηηη , ίΙΙβ φι'ιάεηι

νιυιίαίιιτ , ϋΐ ςϋί 13ΐο ΓοοοπΙ ορυδ ; ηοι αιιίεηι ίεινί

ει ίηιιι$. (:ιιιΐδ(•.ίβηΐίχ 1)οη3 Ιίϋιιεί» οοδ αά ιιιιιι ΓιϋοηΙβΓ

Ιοφίεηιΐϋηι ίηϋϋεβϋβΐ. 10. 111ε αιιίεηι, ίηςιιίΐ, άίχίί :

(«) Ηοε 081, βχίϋΐίηιαίκιηΐ ΓΓ31Γ88 ,ίοδορηί, ηββείεηΐεδ «β

Οϋϋ) ϋΟδβρΠΟ 0850, ε]ϋδ]ϋ5511 1)ΒΜ]ίΙΙ1ΙΙ..Ο ΙΙΙρΟΙβ 4(11)110 ριιβ-

ι•ο ρΙιΐΓϋ ιΊαΐ'ί , ηϋοπιβιτι δοΐβιιιαχ ρυειϊδ ρ1υδ<ρΐ3ω αΐίίδαιί-

ΙιΙϋΐιϋίιί.
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Εί Ν««^, Μίκί άίχ'ιιΐ'ιι, ειίΐ. Αρηά ηηεηι ίιινεηΐηηι [ιιε•

τίί ροειιΐιηιι, Ιιίε ιοίιιι μμι ιεΓνιιι ειΊί , νοι αιιίειη

άίηιί!ΐειιώιί. Ει ειιιη Ιιαχ ιΐίχίίδειιΐ , ροπιΓιβιτιιιιΙ

εί ιιΐ «επιΐίηίιιιη ΓιιεειχΊ. 12. Ει ιεηιίαίιιι εκ, ίηί-

Ιίο α ιειιίοη (αείο, άοιιεε νειιίηΐ αά ΒιΊψιιιιίη , <?ί ΗΓιιι*

ίηΧΠΟ ΙΜ€0 , ίΐΐνεΐΐίΐ ροΟιΙιΙΙΙΙ. ΙΙθΟ Ι6ΙΙθ1ιΙ'ί> οίΤυιΙίΙ

ειιπιπι ιηΐ'ΐιΐΐ'ΐιι : 13. Ει άίιπιρετιιιιΐ , ίιιιμπί , νειίί-

πιειιία «κ/ι ; εί ΊιιιροιιιετιιιιΙ }ιιιηεηΐίι ιΐεηιιη «πί-εοί , ιΊ

ΙΊΐιΤΜ 81/11/ ί« άνϊΐαΐαη. 14. Εί ΪΙίαηΐΙΙΙΙ Ιΐίάαΐ , <■/

(ταΐτει •μι" αάίοιερίι, εεείάετηιιΐ εοταιη εο ιιιρεν ιΥ/τα//ι.

Υκΐε φιοΐίεδ ηιΙοΓ αΐϊοικ'ΐιι Γηε'ιιιηΙ. 15. Β'ιχιΐ αιιίεηι ε'ιι

^υ!(•ρ^ι : βι/(ΧΓί Λοΐ (εαιίίι ? ΝειείΛαΙίι φιοά αιιφιταιι-

ιΐο ι/ι /.Όί: //β</ιιγογ? 16. Ζ>α/Ί ηυ/ίΐ» , ϊιιΐ|ΐιΐΙ , Λι«7ι* ;

()«/// εοιιίΓαάίεειηιιι , »«/ ///ι/'ί/ Ιοηηεηιητ άοιιιίηο , μ/

φιοιηοάο μιιϊιβεαυϊιηιιτ ? Οειιι ο»/«//ι ίπιτ/ιι"! ίημιιίί-

/ίί/ι/ι Μτνοηι/η ΐιιοιαηι. Ιίοπιιτι Γονοοβηΐ μΙ>ϊ ίιι ηιβιηο•

Γίηιιι μ ςιι.τ οΐίιη οηηΐι-α Πΐιιηι Γοοεπιιιΐ. £ίί•β *μι>ιμ*

*«■«' άοιιιίηο ηο»Ιτο (Ι ηοι β( ί/ίβ βρκί/ ηιιειη ίηνεηΐιιιη

ειΙ ροαιίΐιηι. ,Ι.ιιιι ηι.ΐ£ΐΐ3ΐη ϋΌεΙ:ΐΓ3:>1 Ιι(.ίιουοΙιίιΓι;»ιιι.

<Ί .«είρβοδ ειιπι ΓγιιΙγο ιιι ΒβινίΙυίειη βιι1)]ί(Ίΐιηΐ. 17.

ϋ'ιχίι αιιίειη ίοιερίι : Αοιίι ηΙ Ιιοε [αείαηι. Ιΐοηιο

αρηά φιεηι ίητιΊΐΐηιιι [ιιειίΐ ροεηΐιιιη , ίίΐε ειίι ιιιεηι

ίιτπΐί , ΐ'ο5 ηκ/ΐ'/ιι αιεεηάίΐε ειιηι ιαίιιίε αά ραίΓεηι

1Ί'ί/Π<Η1.

6. Υίάβ αυοίϊιοάΌ ΐ(1 η,ιιο 1ϊιιιιΊ>:ιΙ ραίει*, Ιιοε 6*15

ΓοηΐίιιιίϊΙ : 61 ίιι Ιιιιιι ηΐι§ιιηιιι ιΙίΎΐ'ηοπιιιΙ (ιιιΙ).Ίΐίθ-

ιι. ιιι , υΐ ιριί,Ι ΓαεεΓβηΙ ηοδείι•εηΙ. 18. ΑρρΓορΊιιηααν'ιί

αιιίαιι Ιιιάαι , Ίιιι[ΐιϊι , ο! ιϋ.ιίι. 0::ί:ι ίρ$β οηιΐ ίΙΙε ιμιί 61

α ρηίΓε βαιη βοοβρβΓβΙ, εί (Ιίχβιαΐ : Λίί«ί ηάηχίτο βκηι

ικΐ ι••, £το ΓιΙ'ί ρηοοαίο οίηοχίια οηιηϋιΐ! άϊίΙ/ιιι : ίιίαιτη

«Ι ρΐ'ορίοΓ Γ;κ•Ιιιλ ι1ίΙίι;ι_•ιιΐΐ'Γ Ι13ΓΓ31 βί οιηιιϊη , ιιι ίιι

< υ!ΐιιιιίΜ•ηιϊοικ•ιιι 60 αϋϋυείο , ΙΠιπΊλη-ιμ ριιεί'ο εαιι-

είϋ.ΊΓοΙ. 18. Αρρτορίιιφιανϊΐ αώιι, ίιιηιπί, ή .Ιιιώι* , «Ι

ιϋχ'α: Ογο, άοηι'ιηε, Ιυφιαίιιηοτνη» Ιΐιηι. ΛιιιίηΙγ ιριο-

ιποιίΐ) ροΐ' οιηιιΐα υΐ (Ιοηιίηο $0Γνιι$ ΙιιηιιΙΐυΓ; 61 ίιι ηιε-

ιιιοπ;ι Ιι;ιΙΐ6 $οιηιιϊ.Ί πιαιιίρυΐοηιιη, ρηιρίεΓ (|ΐιχ ηι;ι]«ι-

πίιι ετβ.ι ευιη ίηνϊϋϊαπι αοιιοπιηΐ, ει ο1)8ΐυρε5οε 5ο-

ΙιύΙγπι ϋεί 8&ρίεηΐϊ:ιιη , ηιιοιπηϋο Ιηιιΐΐδ οΙι$(ηΐΊΐ1ί$ ίιι

ιικ'ΐΐίο ροδΐΐϊκ , οιιιηϊη οροΓβ $ιιηΐ ϊιηρίεΐ». ίοαηαΐητ,

ϊηηιπί , «ΐΤΜίί ί«ιΐί ι'οη/ί/ι Κ, ιΐ ηε ίταΜαή$ $εη'ο Ιιιο ,

ιίοιιιϊηε. 19. Τα ΜΐεποφαϋΊ ιετνοί Ιαο$, ιΙί•<Ίΐι : Παύε-

ίαηε [ταΐταη νβΐ ραΐτειη ? 20. εί άίιϊηιιιι άοιηΐιιο : Ε»1

ηοϋ» ραΐετ $.•ηετ, ει βίιιιηι ιβηεΧιιΐϊ* )ννεηαη Ικώι , ει

(ΓαΙίΎ ί/ΐ/1 ιιιοηιιιι» αϊ. Οο^ίΙα Ιιίι- ιρίι ιιιοιίο 56 ΙιιιΙιιιπ'ίΐ

ϋ ■ ικορίι Ιι ιε :ιικΙίι:ιΐϋ. ///.■ ίοΐιι: τείίαη» ε&ΐ ηιαιη $ι/α' ;

ρηΐετ ηιιειη ειιιη άίΐίαίι. ΟιιηΓε αυΐοη εί Ιιίε ηιειιΐίΐιΐΓ,

β'ο ιΙίοΒίΐδ : Ρταΐετ β/ιι» ιηοΓίηιι» ει! ? Αΐηιιΐ οιιπι ηε^ο-

ΐίβίοΓίΙιιυ τοι:όΊ(1βΓ8ηΐ. νβηιπι (]μϊβ βίε ρηΐΓΪ ροΓδυα-

ίίπιηΐ , (|Μ8βϊ οεείδΐΐί 68861 , βι α 1)β8ΐίϊ3 (Ιενυι-3ΐιΐ8 :

ηΙίοιρΓιιι οΐίιισι ρυΐ»νεπιηΐ βυηι ιιοη ΓειβηΙειη \>λτ\>λ-

γοπιιιι 8ει•νί1ιι1βηι , ]ηιη β?8β ιγιΟγΙιιιιπι, εί ίϋιΪΓΟΟ ά\-

ΓΙΙ •. ίΥϋίβΓ ί/«* ΙΗΟΓίΜΜΙ Μί. 21. ΙΙί.χί,ιΙΪ 01ί/ί/η «ίΓΒΜ

Ιιιίί : ΰίάιιάίε ειιιη αά νιε , ει αιιαηι ΙιαΜο ϊρί'ιηι. 25.

Κι ίΙ/'.πϋΐΊ" : Νιά άε$α•ηάαΐ {ταίετ νε»ΐετ νοο'ι&ειιιη , ηοη

πρροιιείΐ» κι νίάεαιίι [ιιάεηι ηιεαιη. 21. ΕαιΊηηι αι αιι-

ΙαιιηηαικΙο ακεηάίιηη&αά κτυηηι Ιυιιιη ραΐηηι ηοιίηιηι ,

(ΐηηιιηΐίαιίιηιιε εί ιετσα άαηιϊιή. 25. Οϊχίΐ αιιίειη ραΐετ

ιιο»ΐει• Ηοΰίί : 1/ε ΐΐεηιιη, εηιϊΐε ηοόϊι ραικα άοατίά. 20.

Λο» αιιίειη άϊχϊιιιη» <Λ ; ΛΌ» ροΐεήιηκι άίχεηάετε, ηΐιί

(ταίετ ηοαετ άααηάαΐ ηΜκηηι. 27. Πίχ'ιί αιιίαη ζεη-ιιχ

Ιιιιιι ραΙεΓ ηο$ιεΐ : νοι κϊίϊι , αηοά άιιο» ρηΐύ,Ίι ηιί.Ίϊ

Κ.10Γ, 28. εί ε<}τεαιιι αι ηηιι» α ηιε , ει ιΙίΛ^ιί,ι , φιοά α

ίειιία ίϊι άενοταίιιι. Οοιίδϊίΐίτα ιρκιιικκίο ρεΓ εχειικιιΐίο-

ηεηι ^ι1ϋ^: ίο&ερ!ι οιηιιία (ΙίΙ'^βηΐιτ (ΙίϋϊεεΓΪι ςιιιι: ροβι

δααπι νβικίίιΐοηειη ε^επηΐ (Ιιιηιί , ει φιηϋα ραΐπ (Ιε >β

η:\ΓΓ3νεΓίηΙ. 29. Μιιηε ίαϊΐηΓ, ϊηςυϊΐ, ίί ει Ιιιιηο ΙιιΙεήιά,

ει αεάάεήί ει Ιαηαιιοτ ϋι βία, άεάιιαΊΪ! $ηιεεΙιιΐειη ηιεαιη

ευιη ιηαιτοτε αά \η\ετοι. Ιι» ογ^ο ριιΐιε ηηβίτο βΓβα

ριιεπιηι αΟεεΙο , (μκιιικιϋο ροΐεηιηιΐδ Γ^οίεπι β]ιΐϊ νί-

ϋει•6, ριιεΓΟ ηοη βχκίδίοηΐε ηο!)ίδοιιηι? 30. Ραιάει εηϊηχ

αηϊηια ε]ια εχ Ιηι]η$ αιιϊηιη. 51. Εί άιάαεεηΐ ντνϊ ΐκί

$εηεαιιΙεηι ραΐήι ηο$Ιή κηη Ιιιΐ ειιιη ιιια•Γυιε αά ι/ζ/ίΐ•-

ιιιιιη. 8»τνα» εηίιη Ιηιΐί αεεερΐΐ ριιει-ηιη α ραΐη ιιιο άϊ-

εεηι : Λ'ίβί ίριιιιιι αά Ιε τεάηχετο , ρεοεαίο οίηοχίιιι ετβ

ΐΊο'ι οιηηϊοιιι ά'ιώιιι. ΙΙηί ρΓοηίδΜοηεβ Γοι•ί ραΐτί , αϊ

ριιοι ιιιιι ροίδϊπι :η1(Ιιιι (μ ο , εί ε» ίιηρΐβΐ'6 φΐχ Ιιι }ιι«-

86Γ35, πκΊΐϋΐΐΌΠΊΐιιε ηιιηηι νοΓβ (ϋχοΓίπιιΐΒ, βι ιιυΙΙιιιη

ηιβικίιιείιιπ) 3 ηουΪ8 6886 ρΐ'οΐαΐυπι. 33. Νιιηε ψΐατ

ηιαιιεοο ιετνιιι ρτο ραετο, (αηιηΐιι» άοηώιϊ ; ρκετ αιιίειη

αιεειιάαΐ ΐκιιι [ίαΐηοιιι. 24. Οιιοιιιοάο εηίιη αιεειιάειιιηι

αά ραΐϊειη, ειιιη ηοη ιίΐ ηοΰί$εαηι ριιετ ? Ει ιιε νϊάι'αηι

ηιαία, φιχ ϊηνεηϊαιί ραΐτειη ιηειιιη. Ηχε ίοβορίιιιιη

βιιϊπιο εοηιιηονει-υηΐ , 61 δηΐϊί βϊ ιΙΌιηοηΜι.ιπιιιΙ ίΙ1ι>δ

εί ραίΓοιη (ϋ^ιιε εοΐοΐ'6 , ει ίηιΐιειιι ιιιυΐΐιιιιι ηιιι πϊ.

1. Εί ηοη κΐιτα γοΐνάΐ [εηε , κέφια ΙοΙετατε ιιάϋΐαηία
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ύμεΐς δέ ά.ιοΛνθι\σεσΟε. Κα\ ταΰτα είπόντις έπέτρϊ-

πον αϋχψ τήν Ιρευναν ποιήσασθαι. Κα! ήρβϋνα <1ίί3

τοΰ πρεσβυτέρου άρξάμενος, έως ήΛθεν είς τ'ν

Βενιαμίν. Καϊ τύν εκείνου μάρσιππον άνοίξας

ευρίσκει τύ χόνδυ. Τοΰτο έσχότωσεν αυτών τδν λογι-

σμόν. Καϊ διέρ'ρ'ηξαν, φησ\, τά Ιμάτια αυτών, χαΐ

έπέθηχαν πάΛιν τους μαρσίππους αυτών , και

επέστρεφαν είς την πύΛιν. Καϊ είσεΛθών ό Ιούδας

καϊ οΐ άδεΛφοϊ αϋτοϋ πρύς τύν Ιωσήφ , έπεσον

εναντίον αϋτοϋ έπϊ τήν γήν.ΌρΛ ποσάκις την προσ-

κύνησιν ποιούνται. Είπε δέ αΰτοϊς Ιωσήφ • 7Υ τοΰτο

χεποιήχατε ; Ούκ οίδατε δτι οίωνισμώ οίωνίζομαι

έν αϋτώ ; Είπε δέ, φησ\ν, Ιούδας• Τι άντερονμεν,

ή τι ΛαΛήσομεν τώ χυρίφ, ή τι δικαιωΟώμεν ; Ό δέ

θεός εύρε την άδικίαν τών παίδων σου. Πάλιν εαυ

τούς άναμιμνήσκουσι των ήδη είς αύτδν ύπ' αυτών γε-

γενημένων. Ιδού έσμεν οΐκέται τιρ κυρ.'φ ημών καϊ

ημείς, καϊ παρ" φ ευρέθη τύ κόνδυ.Ίέως πολλήν έπι-

δείκνυνται την εύγνωμοσύνην, καϊ εαυτούς άμα τφ

άδελφώ τη δουλεία ύποτάττουσιν. Εϊπε δέ, φηοΛν, Ιω

σήφ • Μή μοι γένοιτο ποιήσαι τοΰτο. Ό άνθρωπος,

παρ' ψ ευρέθη τύ κόνδυ, αύτύς Ισται μου παΐς•

ύμεΐς δέ άνάβητε μετά σωτηρίας προς τύν πατέρα

υμών.

ς1. "Ορα πώς, όπερ έδεδοίκει ύ πατήρ, τοΰτο αύτοϊς

συμβέβηκε • κα\ θόρυβον ύπομένουσι και ταραχήν, ούκ

είδότες δ τι κα\ πράξωσιν. 'Εγγίσας δέ, νησιν, Ιούδας

εΤπεν. Επειδή γάρ κα'ι αύτδς ην δ παρά τοΰ πατρδς αυ

τόν δεξάμενος κα\ ειπών ■ Έάνμή άγάγω αύτύν αρύς

σέ, έσομαι ήμαρτηκώς εναντίον σου πάσας τάς

ιψέρας ' διά τοΰτο πλησίον γεγονώς διηγείται άπαντα

μετά ακριβείας αύτω, ίνα είς συμπάθειαν αύτδν έ•^ελ-

κυσάμενος παρασκευάση άφεΐναι τδν παϊδα. 'Εγ^-ίσας

γάρ αϋτώ Ιούδας είπε ■ Δέομαι, κύριε, ΛαΛησάτω ύ

πα'ς σου. Σκόπει πώς δι" όλου ώ; δεσπότη δούλος δια

λέγεται ■ ν.α\ μνημόνευε μοι τών όνε ι ρότων τών δρα -

γμάτων, έξ ων καϊ μείζονα τδν κατ' αϋτοΰ φθόνον ήκό-

νησαν, κα\ έκπλήττου τήν εύμήχανον τοΰ θεού σοφίαν,

δπως τοσούτων κωλυμάτων έν μέσω γενομένων είς !ρ-

γον άπαντα εξήει. Λσ,ΙησάΓω,φησ^.ν, ύ παις σον εναν

τίον σου, καϊ μη θνμωθής τώ παιδί σου, κύριε. Σύ

ήρώτησας τους πα'ιδάς σου, Λέγων • Ει έχετε πατέ

ρα, η άδΐΛφόν; Καϊ είπαμεν τώ κνρίφ• "Εστίν ήμΐν

πατήρ πρεσβύτερος καϊ παιδίον γ>]ρως νεώτερον

[017]αι>Γ(ρ, καϊ ό ΛδεΛφύς αϋτοΰ άπέΰανεν. Έννόει

μοι ενταύθα, τίς ην ταΰτα άκούων ό Ιωσήφ. Αύτύς δέ

μόνος ύποΛέΛειπται τ\\ μητρϊ αΰτον • ό δέ πατήρ

αύτύν ήγάπησε. Τίνος ένεκεν κα\ ενταύθα ψεύδεται

ούτω λέγων, δτι Ό άδεΛφύς αύτυΰ απέθανε, καίτοι

τοις έμπόροις αύτδν άπέδοντο; Άλλ' επειδή ούτω τον

ιατέρα διέΟηκαν «, ώς άναφεθέντος αυτού καϊ ύπδ θη

ρίων βρωΟέντος , άλλως δέ κα\ ένόμισαν οϋ φέροντα

τήν δουλείαν τήν παρά τοϊς βαρδάροις ήδη τεθνηκίναι•

διά τούτο φησι ■ Καϊ ό άδεΛφύς αϋτοΰ άπέθανεν.

Εϊπας δέ τοϊς παισί σον Καταγάγετε αύτύν προς

με, καϊ έπιμεΛονμαι αϋτοϋ. Καϊ εΐχας ■ Έάν μή

χαταβή ό άδεΛφύς υμών μεΟ' υμών, ον προσθήσε-

σΟε ϊδεΊν τύ πρόσωπον μου. Έγένετο δέ ήνίκα

άνέβημεν πρύς τύν παϊδά σου, πατέρα δέ ημών,

άπηγγείΛαμεν αϋτώ τά ρ"ήματα τοΰ κνρίον. Είπε

ίέ ό πατίιρ ημών ήμϊν • Βαδίσατε πάΛιν, αγορά

βρωτος γέγονε. Σκδπει πώς διά της απολογίας τού

Ιούδα πάντα μετά ακριβείας μανΟάνει 4 Ιωσήφ τά

μετά τήν αυτού πρασιν έν τη οικία γεγονότα , κα'ι όπως

τδν πατέρα διέΟηκαν, καϊ τίνα περ'ι αυτού είρίκασι.

Νΰν ουν.έάν καϊ τούτον Λάβητε, καϊ σνμδη αϋτώ

μαΛακία έν τή όδώ, κατάξετέ μου τύ γήρας μετά

Λύπης είς φδον. Ούτω τοίνυν τοΰ πατρδς ημών δια

κειμένου πρδς τδ παιδάριον , πώς δυνησόμεΟα ίδεϊν

αϋτοΰ τδ πρόσωπον, τοΰ παιδαρίου μήδντος μεθ'ήμών

Έχχρέμαται γάρ αϋτοΰ ι\ ψνχή έκ τής τούτου,ψυ-

χης.Καϊ κατάξονσιν οι παίδες σου τ ύ γήρας τοΰ

παιδός σου πατρύς ημών μετά Λύπης ε!ς φδου. Ό

γαρ παΤς σου έκδέδεκται τύ παιδάριον παρά τον

πατρίς, Λέγων Έάν μή άγάγω αυτό πρύςσέ,

ήμαρτηκώς έσομαι εναντίον σου πάσας τάς ημέ

ρας. Ταύτας τάς υποσχέσεις •> έποιησάμην πρδς τδν

πατέρα υπέρ τοΰ κα'ι τδν παϊδα δυνηίήναι άγαγεΓν, κα\

πληρώσαι τά σοι δόςαντα, κα\δεϊςαι ώ; αληθώς είρή-

καμεν, χα\ ουδέν ψεΰδος τών παρ' ημών λεχθέντων.

Λ'ΰν οΰν παραμένω παΐς άντϊ τοΰ παιδύς, οΐκέτης

τοΰ κυρίου ■ τύ δέ παιδάριον, άναβήτω μετά τών

άδεΛφών Πώς γάρ άναβήσομεν πρύς τύν πατέρα,

τοΰ παιδαρίου μή δντος μεθ' ημών ; Ίνα μή Ιδω τά

κακά, ά εύρήσει τύν πατέρα μου. Συνέχεε ταύτα τδν

Ιωσήφ, κα\ ΐκανήν αύτώπαρέβχενάπόδειξιν κα'ι τή;

ε!ς τδν πατέρα τιμής, κα\ τής περ'ι τδν άδελφδν φιλο

στοργίας. Καϊ ούκέτι ήδύνατο φέρετν, ουδέ άνέγε-

σθαι τών παρεστηκότων αΰτώ, άΛΛά πάντας άπ-

ωσάμενος, καϊ μόνος μεταζϋ αυτών άπο.Ιειφθεϊς,

άφεϊς φωνήν μετά κΛαυθμοΰ άναρ•ωρ!ζεται τοϊς

άδε.ίφοίς. Καϊ τ^ΰτο γνωστόν έγένετο έν πάση τή

βασιΛε(α, καϊ ε!ς τύν οίκον Φαραώ. Κα' φησι πρ\

τους άδεΛφνΰς αϋτοΰ • 'Εγώ είμι Ιωσήφ. "Ετι ο

πατήρ μου ζη; θαυμάσαι μοι έπεισιν ενταύθα κα\ τοΰ

μακαρίου τούτου τήν τοσαύτην εϋτονίαν, κα\ οτι ήνεγκι

μέχρι τούτου σχηματίσασθαι , καϊ μή γνωρίσαι τά

καθ' έαυτδν, κάκείνους μάλιστα έκπλαγήναι, [61* ]

δ-ως ήδυνήθηιαν στήναι κα\ διάραι λοιπδντδ στόμα,

πώ; ούκ άπεπτη άπ' αυτών ή ψυχή, πώςούκέξέστη

αυτών ή διάνοι*, πώς ού κατέδυσαν είς τήν γήν. Οϋ*

ήδύναντο, φηΛν, οΐ άδεΛφοϊ αϋτοΰ άποχριθήναι

αϋτώ• έταράγθησαν γάρ. Είκότω;• έννοούντες τίνα

μεν αύτδν αυτοί διέθηκαν, οίος δέ αύτδς περ1. αυτού;

γέγονε, κα\ λογιζόμενοι τήν περιφάνειαν έν ^ καθει-

στήκει, π• ρ\ αυτής, ώς ειπείν, τής σωτηρίας ήγωνίων.

Διά τοΰτο βουλόμενος αυτούς παραθαρ'ρ'ΰναι, φησίν ■

Έγγίσατε πρύς με. Μή μακρύνητε εαυτούς • μή νομί

ζετε, φησ'ιν. οικεία γν(Ομΐ) τά κατ' έμέ υμάς πεπρά-

χθαι. Οϋ τοσούτον τής υμετέρας έγένετο περ'ι έμέ πο

νηρίας, δαον τής τοΰ θεοΰ σοφίας, καϊ τής άφατου φι

λανθρωπίας, ίνα ενταύθα παραγενόμενος,νΰν έν καιρώ

καϊ ύμϊν τά πρ'.ς διαροφήν χορηγήσαι δυνηθώ, χαΐ

πάση τή χ•όρα. Καϊ είπε, φησίν, 'Εγώ είμι Ιωσήφ ό

άδεΛφ ς υμών, δ»• άπέδοσθε ε'ις Μγνχτον. Νΰν

ουν μή Λνπεϊσθε. Μή υμάς, φησ\, τοΰτο ταραττίτω,

μηδέ σκληρδν ύμϊν λογισθή τδ • γεγενημένον. θεού γάρ

οικονομία τά γινόμενα. Είς γϊιρ ζωήν άπέστειΛέ μ*

ό θεύς έμπροσθεν υμών. Τοΰτο γάρ δεύτερον έτος

Λιμύς έπϊ τής γης. κα'ι έτι Λοιπόν πέντε έτη, έν « ι;

ούχ ΐσται άρυτρίασις , ουδέ ύμητός. Άπέστει.Ιβ

γάρμε ό θε' ς έμπροσθεν υμών, ύποΛείπεσθαι ύμ'ιν

σατε ήμ7ν μιχρά βρύψατα. Ημείς δέ εϊπαμεν αϋτώ• '* χατάΛειμμα έπϊ τής γης. Νΰν οΰν ούχ ύμεΐς μ-3

Ού δυνησόμεΟα καταΰήναι, έάνμή ύ άδεΛφύς ημών άπεστάΛκατε ώδε, άΛΛ' ό θεός

καταβή μεθ' ημών. Είπε δέ ό παΐς σου ό πατήρ

ημών Ύμεΐς γινώσκετε, ότι δύο έτεχέ μοι ή γυνή,

καϊ έξήΛΟεν ό εϊς άπ' έμοΰ, καϊ είπατε ότι Οηριύ-

•' ϊερΙΟΓΠ πΐ5ί> οϋτ!•); τώ πιτρί διέΟηκαν.

ζ'.'Ορα πώς κα\ άπαξ κα\ δ-εύτερον χα\ τρίτον πα•

ραμυθεϊται αυτούς, λέγων μή αύτοίς αύτδν έπιγράφειν

•> Κ,ινϊΙ. ο( ςιιηΙιιΟΓ Π158. έπεΐ οΰν ταύτα; τά; ύποσχ.

Γ Λίίΐ}υο( Π«» σχ)ηρόν Ομΐν :'~'.γ?ϊ?ΐ τό.
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τήν αίτίαν, κα\ την είς Λίγυπτον αύτοϋ κάΟοδον, αλλά

τδν θεδν :οϋτο πεποιηκέναι, ώστε είς ταύτην αύτδν

έλΟεΐν τήν περιφάνειαν. Ό θεύς, φησ\ν, άπ&στειΛέ

με, καϊ έποϊησέ με ώς πατέρα Φαραώ, καϊ κύριον

παντός του οίκου αυτού, καϊ άρχοντα πάσης της

ΑΙγύπτον. Εκείνη, φησιν, ή δουλεία ταύτην μοι τήν

αρχήν προεξένησεν, εκείνη ή πράσις είί τούτην με τήν

περιφάνειαν ήγαγεν, εκείνη ή θλίψις ταύτης μ.οι τής

εύδοκιμήσεω: ύπόΟεσις γέγονεν, εκείνο; ό φθόνος ταύ-

την μοι τήν δόςαν Ιΐεκε. Ταϋτα μή μόνον άκούωμεν,

άλλα κα\ μιμώμεΟα, καϊ ούτω του: κακώς ημάς διατι-

θέντας παραμυΟώμεθα, άλλοιριοϋντες άπ' αυτών τα

καβ'ήμών γινόμενα, και μετά πολλής ευγνωμοσύνης

άπαντα φέροντες, καθάπερ δ θαυμάσιος ούτος. Έπε'ι

ουν, φησ\ν, έπείσΟητε παρ' έμοϋ, οτι ούχ ΰμϊν επιγρά

φω τά εις έμε παρ" υμών γεγενημένα, άλλ' υμάς μέν

άπαλλάττω των εγκλημάτων, τώ δε θεώ τδ πάν λογίζο

μαι, τώ εκείνα πάντα οίκονομήσαντι, ίνα μοι τδ τής

παρούσης δόςης προσγένηται• Σπεύσαντες ουν*

άνάόητε πρ'ς τΐ.ν πατέρα μον, καϊ είπατε αύτώ•

Τάδε Λέγει ό υΐύς σον Ιωσήφ ■ 'Εποίησέ με ό Θεός

κϋριον πάσης γης ΑΙγύπτον. Κατάβηβι ουν προς

με, καϊ μη άναμεΐνης ' κα'ι κατοικήσεις έν γη Γε-

σέμ, καϊ ίση εγγύς μου ΐ'ν, καϊ νΐ νιοι σου, κα\ οΐ

νΙοΙ των υ!ών σον, καϊ τίι πρόβατα, καϊ οΐβύες, καϊ

ίσα σαι έστι, καϊ έκίρέζτω σε (έτι γόιρ πέντε έτη

Λιμός), Ινα μη έχτριβης συ, καϊ οΐ υιοί σου, καϊ

πάντα τα ύπάρ/,ηντάσου.ΊδοϋοΙόφθαΛμοϊύμώΥ

βΛέπονσι, καϊ οΐ ό+ΊαΛμοϊ Βενιαμϊντον άδεΛφοϋ

μου, [(»19] ότι τύ στόμα μου τύ ΛαΛονν προς ύμίις.

ΆχαγγείΛατε τφ πατρίμον πάσαν την δόξιιν μον

την έν ΑΙγύπτφ, καϊ δσα ε'ίδετε, καϊ ταχύναντες

καταγάγετε αυτόν. Ταύτα ά-αντα διαλεχΟε\ς, και αρ

κούντως αυτούς παραμυΟησάμενος, κα\ έντειλάμενος

ειπείν τά παρ' αυτού τώ πατρι, κα\ ταχέως αύτδν επ-

αναγαγείν, 'ί'πιπεσων έπϊ τόν τράχη.Χον τοϋ Βενια

μίν έκΛανσεν ( εκείνος γΐρ ήν αύτώ όμομήτριος), >ιά-

κε'νος πι'ι.Ιιν ΙκΧαυσεν έπ' αύτώ ■ καϊ κατερΐ.Ιησε

πάντας τους άδεϊίονς αυτού, καϊ έκΛανσεν έπ'1

αϋτο'ς. Κα\ τότε μετά τήν τοσαύτην διάλίξιν κα\ τά

δάκρυα κα\ ττν συμβουλή•/, ην πρδς αυτούς έ-.οιήαατο,

μίλι; ήδυνήΟησαν λάλησα; πρδς αυτόν. Μετά ταύτα

γάρ, φησ'ιν, έ.ΧάΛησαν προς αυτόν. Ταϋτα δέ δι•

εοΌήΰη εϊς τόν οϊ-ιον Φαραώ, και έχάρη, καϊ πάντες

οι έν τφ οϊχφ. Έ/αροποίησε, φησ\, πάντας ό άναγνω-

ρισμδς τών αδελφών τοΰ Ιωσήφ, Καϊ εΐπε, φησ'ιν, ι!

βασιΛενς τφ Ιωσήφ • ΕΙπύ:• τοις άδε.ΧφοΙς σον* •

Τυϋτο ποιήσατε • γεμίσατε τά φορεία υμών σίτου,

καϊ άπέΛΟετε. Καϊ άναΛαΰύντες τον πατέρα υμών

•ήκατε προς με, κα'ι δώσω ύμ'ν πάντων τών αγαθών

ΑΙγύπτον συ δέ έντειΛαι ταϋτα. Λαβείν αντονς

άμαξας το7ς παιδίοις καϊ τα'ς γυναιξίν.'Όρι κα\

τ'<ν βα; :ίζει περί τής τοΰ Ιακώβ

επανόδου. Καϊ άναΛαόύντες, φησι, τόν πατέρα υμών

χαραγίνεσΟε,καΙ μη φείσησθε το'ις όφθαΛμοΧς τών

σκευών υμών. Πάντα γαρ τά αγαθά ΑΙγύπτον νμη'

ίσται. Εποίησαν δέ ούτως οΐ νίοϊ ΊσραήΛ. "Εδωκε

δέ Ίωσήρ αϋιοΤς άμαξας κατά τάς έντοΛάς τοΰ

βασιΛέως • καϊ πάσιμέν έδωκε δισσάς στοΛάς, τφ

δέ Βενιαμίν έδωκε τριακοσίονς χρνσοϋς , καϊ

ηέντε έζαΛΛασσούσας στο.Χάς, καϊ τώ πατρϊ αυ

τού άπέστειΛεν ομοίως, καϊ δέκα δνονς αίροντας

άπο τών άγαμων Αιγύπτου, καϊ δέκα ήμιόνους αϊ-

"ΛΙίφίοΙ ιτ>35.)ογίζο;Ααι,τω ίιάτήν 2πί τοϋ παρόντος οόξαν

ροιίΐροσγινομ^'ντ,νέκεϊνα πάντα συγχωρήσαντι.Σπεύσαντεςουν.

1> ΚιΐΡΐυίιΐΓ αύτοϋ. ΚΡϊ•τίμ*ίπιιΐ5 σου, ηαοίΐ αιη;η«Γ.ιΙ

ΜοηΐΓ. 61 0οί<•1 οΐ πατζ. 3Λνί!. Κριτ

ροντας άρτους τώ πατρϊ αυτού ε)ς την όδόί•. 1\(•1

ταϋτα άπαντα δονς έζαπέστειΛε τους άδε.1&οΐ•ι

αυτού, καϊ έπορεύΟησαν • καϊ είπεν αϋτοΤς• Μη

όργίζεσΰε έν τη όδφ. "Ορα γνιόμην φιλίσοφον. Οΰ μό

νον αϋτδς πάσαν αύτο'ς άφήχε τήν δβγήν, κα'ι τών εγ

κλημάτων αυτούς άπήλλαςεν, άλλα και αύτοΐς παραι

νεί, μή όργίζεσΟαι κατά τήν όδδν, μηδέ ύπϊρ τών γ:•; ε -

νημένων άλλή/ο•.ς έγκαλεϊν. Κ.ΐ γάρ ήνίκα είστήκεισαν

πρώην έ πι τού Ιωσήφ, ϊλεγον πρδς εαυτούς• Λαί, ίψ

άμιιρτίαις έσμέν περϊ τού Ίωσηρ , τον άδεΛφοΰ

ι)/ίώ>•, ντι ύπερεϊδομεν αύτοϋ την ΘΛίψιν κα'ι επι-

στάς ό 'Ρουίήν Ελεγεν • 0!<κ είπον ϊ<μ7ν • Μη άδιχή-

σητε τύ παιδι'φιον, καϊ ουκ είσηχούσατέ μου ; πολ-

λώ μάλλον είκδς ήν αύτδν κατεξανίσταοΟαι αυτών. Κα\

διά -ο'^ιο καταστέλλων αυτών τδν θυμδν, κα\ τήν προς

αλλήλους φιλονεικίαν, φησί' Μη όργίζεσΟε έν τη όδώ•

άλλ' έννοήσαντες δτι ούδεμίαν ύμϊν αίτίαν έπήγαγον

ύπϊρ τών εις έμε γεγενημένων, κα\ αύτοϊ πρδς ά>.λή-

λ.ους εϋνοϊκώ; διατίΟητε.

Τις άν κατ' άξίαν τήν άρετήν τοϋ δικαίου τούτου θαύ

μασε ιεν,δς τήν έν τή Καινή φιλοσοφίαν μετά πολλής

τή; δα^ιλείας άπεπλήρωσε • κα\ όπερ δ Χριστδ; παρ

αινεί λίγων τοις άποστόλοις • \\.γαπΐιτε τους έγβρνί'ς

υμών, εύχεσΟε ύ.τέρ τών έπιχρεαζΰντων υμάς, τού

το [020] ούτος κα'ι πολλώ πλέον έποίησεν ; Ούδί γάρ

μόνον το-αύτην άγάπην έπεδείςατο περ\ τους άνελόν-

τας αύτδν, τό γε εις αυτούς ήκον, αλλά πάντα ποιεί,

ώστε οιδάςαι αυτούς, οτι ουδέ ήμαρτόν τι ε!ς αυτόν. "β

φιλοσοφίας υπερβολή! ώ ευγνωμοσύνης έπίτασις, κί\

τής πρδς θεδν αγάπης δαψίλίΐα! Μή γάρ ύμεϊ.;, φησ'ιν,

εις έμε ταϋτα διεπράςασΟε ; Ή τούθεοϋ περί εμέ κη

δεμονία ταϋτα γενέσθαι συνεχώρησεν, ίνα και έμοι

τών όνειράτων τήν έκβασιν παράσχηται, κα\ ΰμϊν αρ

κούσα σωτηρίας ύπίΟεσις γένωμαι.Τδ έν θλίψε σιν ουν,

ή πειρασμοΐς γενέσθαι «, πολλής τής περ'ι ήμάετοϋ

φιλάνθρωπου Θεοΰ κηδεμονίας κα\ προνοίας έστ\ τε

κμήριο-/. Μή τοίνυν έκπαντδς τρόπου τήν άνε σιν κα'ι

τήν άδειαν έπιζητώμεν, άλλα κα'ι έν άνέσει τυγχάνον

τας, κα\ έν Ολίψεσι γινόμενοι, ομοίως τήν ευχαριστία/

άναπέμπωμεν τώ Δεσπόττ; , ίνα τήν ευγνωμοσύνη•/

Οεασάμενος, δαψιλεστέραν τήν περί ημάς έπιϊείςηται

κηοεμονίαν • ής γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεϊν, χάριτι

κα\ φιλανθρωπία τοϋ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

μεΟ' ου τώ Πατρ'ι, άμα τψ άγίω Πνεύματι, δοςα, κρά

τος, τιμή, νϋν κα'ι άεΐ, κα\ είς τους αιώνας τών αιώνων.

Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΞΕ'.

Κα'ι άνέβησαν, φησ\ν , εξ Αιγύπτου, καϊ ηΛΟον

εις την Χαναναίαν πρίς Ίακώο τόν πατέρα αϊ

τών, καϊ άνήγγει.Χαν αύτώ. Λέγοντες, ότι V

υιός σου Ίωσηφ ζή, καϊ αυτός άρχει πιισηςρϊς

ΑΙγΰπτου. Καϊ'έξέστη Ιακώβ τη διάνο α • οό

γι,ρ έπίστευσεν αύτοΐς.

α'. Κΐδετε έκ τών χθες ήμΐν είρημένο)ν τοϋ "Ιωσήφ

τήν φιλοσοφία/ κα\ τήν άφατον ανεξικακία•/ ή/ περ\

τους εαυτού αδελφούς έπεδείςατο. ού μόνον ούδεμίαν

μνήμην τών είς αύτδν γεγενημένων ποιήσαμενος,

άλλα κα) αύτοίς μέλλουσινέπανιέναι πρδς τδν πατέρα,

τοϋτο αύτδ παραινέσας καϊ αυμβουλήν είσαγα•,ών,

ώστε μή αλλήλους αίτιάσΟαι υπέρ τών είς αύτδν αύ•

τοις εϊογασμένων, άλλα πάσαν όργήν άπελάσαντα;

μετ α ομονοίας τήν δδοιπορίαν ποιείσΟαι. 'Λναγκαίον οι

λοιπδν σήμερον τά έςής αποπλήρωσα•., ίνα ϊοωμεν /.αϊ

τήν τούτων έπάνοδον τήν πρδ; τδν πατέρα, κα'ι τοϋ

Ίακώδ τήν είς Αίγυπτο/ κάϋοδον κα'ι δπως αύτδν

0 8Ϊ0 ιηίχίηια ρΛΓ8 ηιί",. ΕΉ'ί πειρασμό"; περι-είρί-

σΟαι, η«ΓΡ ΙοΛΙο \ί(ί;•1ϋ ΓυίΙ, υΐ γρ«ο 5;ιβι>ϊο-«Ιο5 651 8ϊν0.



837 ΙΝ ΟλΡ ΧΙ,Υ. 0ΕΝΕ5. ΗΟΜ;!,. ΙΛΥ.

ίιΐβΠ'ΛΛίΐί ίιι Λ^γρίϋηι, 80(1 Οοιιιιι Ιιοο Γοοϊβββ, ιιΐ ίρ$ο

Ίη Ιιΐιιιο νοιιίτοί ςΐοηαηι. ΰαι$, ίηιριίΐ, μι'μι ηκ, ει [<ήι

ηΐΐ ηααίί ραΐτειη ΡΙιαταοηίι , (Ι άοηιίηιιηι ίοίίιιι αΌηιιιί

ϊΙΓιιΐί, ει ρήηάυεηι Ιοιίιι» &ψ)ρΐί 111α, ίιιφιίΐ, δοΓνϊΐηδ

Ιιιιηε ρπιιε'ψ.ιιιιιη ιιιϋιί οηιιοϊ1ί:ι>ίι , ίΙΙα νεικΠΓιο ίη

Ιιηηε πιο μ!οι•ί. ιιιι ονοχίΐ , ίΙΙα πΓΠίεΓιο Ιιιπ,ιΐδ ιιιίΐιί Ιιο-

ιιηΓίδ οοοϋδίυ ΓιΓιΙ , ίΙΙα ίηνίοϋη Ιιιιηε ιιιϋιί οΐιιηίαΐο.ιη

ρορειίΐ. ΙΙ.ιο ιιοίί ηοη εοΐιιτη αυιϋβπιιΐί , μί! οι ϊιιιίιβ-

ϋΐιιι• : (•ι ίΐ:ι ϋΐιΙπηιΐΓ 608 (|ΐιί η<)8 αΓΠίχβΓβ, ηηη ίηιριι-

1:ιη1ο5 είβ ηυχ ίη ηοβ ίΐϋπιίδεπιη!, 61 οηιιιία ειιιη ηια-

ριιη ΓεΓεηΙοδ Ιιοηενοΐοηΐίη, δίειιΐ ίΙΙβ ν'ΐΓ 3ΐΙιιιϊπιιιοΊΐδ.

Ιμίΐηι•, ίηφιίΐ, ειιηι ρεηυηδίιηι νο&ίδ Γεεεπηι, ηιβ ηοη

ΥΟΐΐίδ βϋδΟΠίΐΟΓβ 03 φΚΟ ΟΟΙΙΐΓ.Ί ΠΙΟ 3 νοίΐίδ Γ:ιι:!:ι £11111,

8Γ(1 <|ΐΐ(ΐιΙ ΙίΙκΊ-'ΐη νοβ εΓΪιηίηίυιιδ : Οεο ηηίοιη ΙιιΙιιπι

Ιπΐιυιιιη, ιριί ϋΐ.ι ίΐα (ΙϊδρειίδανίΙ ιιΐ ρίΜ'δοηΐεπι μί τί:ιηι

μο 3ει|υίη.τ(Ίΐι : 9. Ιάεο (ειΐίηαηίει ακεηάίΐε αά ραΐτεηχ

ιιιαιιιι , (•( ί/ιΥί.ν ει ; //αν άίείΐ βίίιιι Ιηιιι ΙοζορΙι : Εεεϊΐ

ιηε Όειι» άοηιίηιιηι ΙοΙΊ'κι ίοττα .Έΐ)\)\ιΐί. ΰηεαιάε αά ηε,

ει ηε άιβι-τα» ; 10. ει Ιιαοίΐαϋι ίη Ηττα ϋαειη , β! ετίί

αριιά ηιε Ιιι, ει βΐίί ιιιϊ, ει βΐί'ι βΐίοτηηι Ιιιυηιιιι, ει ονε(,

ει Ι>οι<€$ , ει φκναιιηφιε Ιιιιοε* , 1 1 . < ί αίαηι ιε (αάΐιηέ

εηίηιαιιίηψιε αηηίι [ιιιηιή. ιιι ηοη άιΊεαήι Ιη, εϊ βΐίί Ιηΐ,

ει οηιιιίί $ιώ»1αηΐΊα Ιιια. 12. ΕεαοενΙί ι\λ/π νίάεηΙ, εΐ οεηΐ'ι

Βύΐηαιηΐη (ταΐήι νειίή, φιοά οτε ηιεο νοΰίι Ιοηηοτ. Αη•

ηηηΐίιιίε ραΐτϊ ηιοο οηιηειη αίοτίαηι ιιιαιιιι ηκν αϊ ίιι

.■Εμίρίο , εΐ ηυα•αιηιηαε νϊάί$Ιίι , ει [ηΐίηαιιία άίΐΐιιάιε

γιιιιι. ΡοδΙψιηηι Ιιχε οιηηϊα ιΐίχίι , (Ι δ.ιΐίδ 608 εοηδο-

1:ιΐιΐδ 081, ιηηηιΐιηιιηηρη: ιίοιϋι ιιι ι!ο ΓοΙιιΐ3 οι δΐ:ιΐιι μιο

|ΐ:ιΙηιιι (ΊΊ'ΐίΐ)Γοιη π.ίΙιΙι'γιίιΙ , δΟΙιιηηιιο :ΐιΙ<Ιικ(τοηΙ ,

44. ('.ί•άιΙίι ίη οοΙΙιιιιι Βεη)αηιίη |>αίπί ιιιϊ, ει βενίΐ ( ίδ

η.ιιηςιιε ιτηΐ υΐΟΓΪηυδ Γιμιογ), ε! ίΙΙβ ΐΊεηιίιη βενΐΐ ιαρετ

εο ; (Ί υαιΊΐΙηΐιΐ! αϊ οηιηε» (ταΐτε» αηοα , ει βευϊΐ ιηρετ

εο$. Ι)(•ιιί(|ΐιη ρο$1 οιιΐιιηι εοΐΐοφιίυηι οι 1ηεΓγηΐ38 , ο!

€οηδοΙ.ιιίοηοιη , εΐ εοηδίΐίυιη «ΐ'ΐιιιΙ εϊδ (Ιι'ιΙίι , νίχ ρη-

ιικμίιιιΙ πιιιι εο Ιοηιιί. 15. Ροιί Ιια•ε οηίιιι, ίικριίΐ, Ιυ-

ηνώαηΐητ εϊ. 16. Ηαε αιιίαη οιηηϊα άίνηίααΐα κιηΐ , <ί

αΐεύταΐα ίη άοηιο ΡΙιαταοηϊι , ει ηανϊιηι αϊ , ει οηιηα

ηιιί ίη άοηιο ε}η». ΚχΙιίΙ.ιπινΙι, ίηηιιίΐ, οηιηεδ ηςηίιίο

ίι-αΐηιαι /ο^ρΐι. 17. Ει άίχίι, ίιιηιιίΐ, τεχ ΙυίίρΙι : ^^^

(ταΐήοιίί Ιιιίί : Ηοε (αάιε : ίηιρίΜ νείιίαιία νε$Ιτα [ηι-

ιιιιίιΙο, ιί ιώίΐΐ. 18. Ει ααηηιρίο ραίτε ναηοτοάίΐε αα

ηιε, ει άαοο νοοίί άε οηιηϊί•ιια ύοηίί /ΕαυρΙϊ : 19. <κ

ιιηΐιιη ηιιιιιιία , ηΐ πιχίρϊαηΐ ρίαιηΐτα ριιεήι ει ιιχοήοηι.

ΥίιΙο 01 Γεςειη , ςιιηηιοκίο "} ιιιι ευπιηι 3ςίΙ ϋε ιοιίίΐιι

Ι.ιγοΙι (α). Ει ιΐΜΐιηιρίο, ίηηιιίΐ, ραιτε νειίτο νεηίΐε, 20.

(Ι ιιβ ρηηαιίι οαιίίι άε ΐ'οίί» ινίίπΊ. Οιηηϊα εηϊιη Ιοηα

Λ'αιιρίί νείΐτα εηιηΐ. 21 . ΕεεετηηΙ αιιίειη $ίο βΐίί 1*ταέ~1.

1)ί•ά'ιΙ αηΐεηι ^ν*ερη εη ενττιι», }ιιχΙα ηιαηάαίιιιη τι'ΐβί ;

υ. εϊ οηιιιίΰιι$ φιίάεηι άεάίΐ οίηο$ »ΙοΙαι , Βεη)ΐιτηίη ιιιι-

Ιεπι άεάίΐ Ιτεεεηίοι αητεοί, εϊ ηιιίηηιιε »ΙοΙαι ηιηίαΐοηα»,

23. ει ραΐτ'ι ιιιο ιηίιϊ* άιηίΐίΐετ εϊ άεοεηι ηιιηοι (ετεηία άε

οοηί* ΑϊαυρΙ», Η άεεεηι ηιηίαι (ετεηΐε» ραηει ραιή ιιιο ίη

ΐ'ϊιΐιιι. 24. ίΐηίυη» οηιηίί'ΐΐί άαί'ιι , τηίιίΐ (ια/Γε$ «γιο , εϊ

(α) Νιε οιηηβ8 ειιιη Γχΐίΐί, Ιυπι Μ»„ιΐ3.τί| Ιί. ΑΙ φιηηυηι Ιιίε

τεϊϋΐιια Ι:ιι•ιι1ιί ίη <Κςνρΐιιιη, ηιιί ηυπιαυιιη /Ε(,7Ι,Ιιιη' ν'(,<!"

ΓηΙ?ΑϋΙιίε νοχ«ι-α•κι", ΐτΛ*>Λτ,, ΐ)ΐΐ3Β. τεάίΐιι, ίϋΐεητεΐϋΐα ο•Λ.

;κΐί>ίΙί< .ικτίι |ιγο. ήάν*, νεΙ |>01ίιΐ8, »••!««, ιιιιχ ϊοεε8]αιιι

ιιοιι, ΐι-άίΐιιηι, &ι>ά, ά<>.νΐΐιιιυιι, Νί^ιιίΙίι•;ιη•ηΐ ? ΚΙ ϋίε δοηβαϋ

ςυαϋΓίΓιΊ, <|ΐι;ιιιιΙυ<;ιιίιΙΐΜη <|ΐιί οχ .ΐιιιΐχι ί:ι Λίο^Ι1"" Γ 'Γ"

ριιηΐ, <1ο8»•οικΙ(•Γε «ι ι•ΙιΐΓΪιιιαιιι Οίουηιιιτ

ρτο(Μϊ νιηΐ : άίχίΐηαε ε'ι» : Λ'ί ίταίοαηιίιιί ίη νια. νίιΐβ

ιιιεηίειη πιοηοηδ οριίιηίδ ρΓΧ(1ίΐ3πι. Νοιι δοΐυια ϊρβυ

(Ιίπιί>ίι ΐΓΠΐη , 01 3 εηπϊιιΓιΙιυδ ΙίΙιεηινίι , 8β*1 61 ϊμδΟδ

3ΐ!ηιοιιεΙ , ηε ίΓ.ΐδεαιιΐιΐΓ ίη \ ί:ι, ηεηιιε δβδβ ιηιιΐιιο (Ιε

Γ:>εΐϊδ .ιεειίδειιΐ. Ν.αη δι ιιιιρεΓ ειιιη δΙοΐεΓηιιΐ ήπιε Ιο-

δβρίι, ι1;<:ιΊι:ιΐιΐ ίηΙΟΓ δε, Μι'ήΙο : ίιι ρεεεαιίι αιίαι αιιιιιιι

ρΓορίιτ Ι'ηιΙΐΊ-ηι ηοίίτυιη , φιία άε$ρεχίηιη» ε]»ι αβίίαίο-

ηειη (6'ί/ι. 42. 21. 22) ; ει εχδΐίΓρβηδ ΚιιΙηίι (ϋεευιιΐ :

Κοηηε ιΐίχί νοίιίι , ηε ίιψιχία αβ\ηαΐί* ρηετιιηι, ει ηοη

εχαηάίιΐί» ιιιι; 1 ιηιιΐιο ιτιηςίβ χεηδίιηίΐε θγϊΙ, ίΙΙιιιη ίιι

νια ειιιη αΐίίδ γι \η1ππιιιι 0850. Ρπιρίειγα εηηιρππιειίδ

(Όπιιη ίι•.ιηι (Ι οοηίοηΐίοιιεπι ηιιιΐιι.ιηι. ιΐίείΐ : Λ•• ι>«-

ιεαηιίιιί ίιι νια; δβϋ εορίίΑΠίεδ ίριηιΐ Οζο ηο;ι Ιι:>Ιιιιοπηι

ρι•ο εΐ'Ίηιίηε ιρι:ι: ίη πιο .ιϋιηί^ί-Ιίδ, ίρ$ϊ ο(Ϊ3ΐη ν08 1)0-

ηονοΐοηΐίβ νίείδδίπι ρΓΟδοηυβιηίηί.

Μοταίί» εχηοτίαιίο. — Οηϊδ ρΓΟ ιϋμηίΐϊΐο 3ιΙγτιΊγ:ιγο-

(ιιγ ]υ8ΐί νίη Ιιιφίδ νίπιιίειη, •ριί ηονχ Ιερίδ ρΐιϋοδο-

ρ!ιί»ιη 111:1311:1 3ΐ1ίιιιρΙονίΐ (Ιίΐίρεηΐϊη; 3ΐηιιο ί<1 (\\ιοΑ

ΟΐΓΪδΙυβ ίΐιΙιιιοικΊ άϊδείριι',03, ΙΧιΙ'ιιβο ίηίιηκοί ναΐτοι,

οταίε ρτο ρετκηιιεηΐίοη$ νοι (ΜαίιΙι. 5. Μ), Ιιοε ίΙΙο οΐ

ιηιιΐΐο 111:1318 ΓεείΙ? Νοςιιε οιιίπι δοΐυιη ΐαηίαιη οχΐιί-

Ιιιιϊι ο:ιιίΐαΐειη ογ^β εοδ ψιί δο, ηιιβηΐιιηι ίη οίί οι-ηί.

οεοίάβΓ.ιηΙ ; δειΐ οηιιιΪΛ Γαοίΐ, ιιΐ (ΙεηιοηδίΓΟί ηίΐιίΐ εοβ

ίη δβ ροοεβίΐ ηιΙπιϊδί8δβ. Ο ρ1ιίΙθ5ορηϊ.Έ εχεβίΐεηΐί.ιηι !

ο ίημοιιίοιη ρπ>1>ίΙ;ΐΐ6ηι, 61 ιΐ'ιίεείίοηίδ ϋεΐ πιαριιίιυϋί-

ηεηι ! Νοη νοδ, ίιιηιιίΐ, Ιι ■ ο ιιιϋιί Γεοϊδίίδ; κειΐ Οβί

0Γ33 ηιβ ρΓονίιΙοηΐίη Ιι:νο Ποιϊ ριτπιίδίΐ, ιιΐ ηιίΐιϊ δο-

πιη'ιοΓυιη ενβηΐηδ εοηεοϋιιΙιΐΓ , βΐ νοοΐδ 8α1ιιΐίβ οιιβα

6886 ροβδίηι. Ιΐη πι ίιι ίΐΓΠίεΐίοιιίΙιπδ οΙ ίιι (εηίΑΐίηηίουι

6886, 81 διιΙΐΙ'ίί βΐίΠΙΙδ, ΐΙίνίηΓΟ 8ΪΙ ΟΓββ ηθδ ρΓθνί(1θΙ1ΐί:1!

ει Ιιεηβνοΐεηΐίιε δί^ιιυιη. Νε ΊβϋαΓ ίη οηιηϋ)ΐΐ8 ρΓΟίρβ-

ι ίΐΜίοιιι οι αΙΌιΐ6ηΐΪ3ΐη ίηηυϊπιιηυδ, μ:ι! εϊ δίνβ ίιι ρΓΟ-

βριτίιηΐε δίηιυδ, δίνε ίη 3ΐΙν&Γδΐΐ3ΐβ, δίηιίΙίΐεΓ βηιΐΊιΐδ

θΙΓθΓ3Π»Ι8 ΟοΠίΊΐΙΟ , II Ι \Ί83 βΙΜί» ΙΙ1βη(6 Π041Γ3 , Ι.1Γ-

ςίοΓοιιι 8•ϋ3ηι 6Γρ3 ιιοδ ϋοεΙ:ιιοΐ ρΓΟνίιΙβηΙϊβιη : 'ρι.ε

ηοϋίί οιιιπ':1>ιΐ5 εοηεε(1.ιΙιΐΓ βηΐίη ει ηιϊδβποοΓϋίβ Ι)ο-

ιτιίιΓι ηοδίπ ϋι:$ιι ΟΗΓίδΙί , ηιιίουηι ΡοΙγϊ 01 βηηείο

δρίπΐυί δίι β!οπ3. ίιιιροίιιιιι, Ιιοπογ, ηιιιιο οι δβηιρβΓ,

61 ίιι 8α?ουΙ:ι βχειιΐιιπιιιι. Αιηοη.

1Ι0ΜΙΙΙΑ ίΧν.

Ει ακεηάΐτηηΐ, ΐιιςηίΙ, εχ /Εαηρίο , ει υεηηηηΐ ίη

Ιεηαηι Οιηιιαηη αάίαοοο ριιΐΐειη νιιιιη:εί ηιιηΐίαβε-

τιιηΐ ει άίεεηία : ΕίΙίιι» 'ιικί 1ο$ερΙι υίνίΐ, <Ί άοηιίηα•

ίιΐΓ Ιοίί Ιεηα; ./■.'ι/ι//1"• '-' οοιίηριιίΐ ^α^οI> ; ηοη αιίιιι

ετεάίάίΐ ει* >('•< η. 45. 25. 20).

1. ΥίιΙίδΐίβ οχ Ιιίδί|ΐιι• ΙκτίιΙίεΙ:! ίΐιηΐ, ρΙιΊΙοδορΙιίηιιι

^ο»ερ1ι^ , εϊ ίποη.ιιτίΐΙΓιΙειη είοιιιοιιιίαιη η«3Π> ει^:•

Γγ31γ68 δΐιθ5 οχΐιίΐιηίΐ : ηοε βοΐυιιι ηυΙΙηιη Γεοίΐ ηιεηιο-

Γί:ιηι εοπιηι ηη-χ ίη δε 3(1πιίδ6Γ.ιιιΙ, δοο* οΐ ΓβιΙίΐυΓΟδ ηιΙ

ρ.ίΓΓηΙοιη βοΊιιοιιιιίΐ, Ιρδίδςηε εοιίδίϋυηι ϋεο^ίΐ ηβ ϊηΐεί

δε ]ϋΓ3πιΙιΐΓ διιροΓ Ιιίδ ηιι.τη ίη ίρΜίιη 3(Ιηιίδ6Γ3ηί, 8Γ»Ι

ιΐίιιιίδδη οιηηί Ίγ3 , ρβεϊβεβ »π»Ιιυ]βιιΙ. ΟρεΓ.τε ρΓβΐίιιιιι

ο?Ι 3ΙΙ10ΙΙ1 οι ]:ιπι ηιια; δΓ()ΐιιιηΐιΐΓ ΓβεβηδβΓΟ, ιι( νίαΥιι-

ηιιΐδεί Ιιυπιιη 3ΐΙ ριιίΓεηι ΓεαΊιιιιη, ει ιΐβδοεηδϋπ» ίβεοΐι

ίη ,/Εβνρπιιιι : ηεεηοιι ηιιηιιιοϋο ΓεΠθΓ«οι•ϊι ίΐκΐίοηδ

03 ιριχ ^056ρ!ι δροείηηηηΐ , βΐφιε, οι δίοιίίεϊπη. «ι••

δειιε ίυνειιίδ ΓεαΜίιυ; δίι. \)υΐδ οηίαι κοηηοιιι- ου. | Ιοι ιί
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ροβδεί νοίιιρίηίειιι Ίιι ηιια Ιιιηε Γιιοιϊι, ειιιιι ϋϊδοβΓβΙ

4ο$ορΙι νίτβΓύ, ει ίιι Ιϊΐιΐί ϋϊςηίιαίβ εοηβΐίΐυΐυηι οε$β ?

ΐΐ!ϋχ•ί|ΐι•< ΐ:ιΐ:ι εηίτιι Ιιοιια ηιη]οι°ειιι νοίιιρίαίβηι βΙΓογγο

μιΙοιιΙ. Ουβιη ειιϊιιι ριιίαϊιηΐ βηΐβ Ιοί »ηηο$ Γυί$$ο 3

Ιιεβιϋβ (ΙονοΓηιυΐ)), ιιι ίιιίοΙΙεχϊΐ ΙεηβΓβ ϊιιιρεπιιηι Ιοίίικ

;Εμν| ιί, φιοπίουη ηηη ρι\τ ηιβςηϊΐιιόϋιιε ^αικίίί ηιεηΐβ

εχοε&8ίι? ΙιΙειη ειιϊιιι ΓαοοΓΟδοΙοΐιιηηιοιΙϊοιίΓη,^ιικϋιιιιι,

ΐ|ΐιοι1 ϊιίβειιβ Ιπ$Ιίΐίη. Ει νίϋειν ΙίεβΙ ιηιιΐιυβ εΙΓιιηϋβΓβ

ΙιιΟΓνηιιΐδ ρι;ο ςιιικίίο ίιιιπΐιη?ο , αϋοδ οΐίιιηι δτρε οΙ>-

ίΐιιρρχεεΓβ, ηιιαικ!» Ιίεπ νϊύβιιΐ 68 ςιι.χ η ίιι οχβρο-

ιΊανοκιιιΐ : 61 ψιυ$ ηιοΠιιοβ οδβο ρυΐαίχιιιΐ , π-ρβιιΐο

νΐνοβ νίϋΐ'ηΐ'. δει) υΐ πιαιιϊΓοβΙίοΓ Γιοι 86γπιο ηοδίιτ ,

ΐιικίίαιηΐϋ ()ΐι:ι• Ιεεία διιιιΐ. 25. Ει αιεεηάετηιιΐ, ίιΐφΐίΐ,

ιχ /Εαι/ρΙο, ει νεηετηηΐ 'χη Ιετταιη Οιαηααη αά Ιαεοο

ραΐτβιη $ιιιη)ΐ, 26. εί αηηχιηύανεηιηΐ εί, άϊαηΐη : ΠΙίηι

Ιιιηι ΙυιερΙι ΐ'Ίνίΐ, ει ίριε άοιη'ιικιΐητ Ιυΐί ίεττα Αϊαΐ)ρΐΊ.

Ει εχεει$ίι κΐίΐιίί ίααιίι : ηοη ειιϊιιι αηΙίιΙΊι ά$. νί(|«•8,

ίιι (]ΐιοιΙ ϋίεείιιπι , ϊ :: ι-ι-<-ιϋ 1>. Ι« ει νίϊΐιηι οβδο ιμκχΐ <1ο

Ιοδβρη ηιιηιιπίίηΙιηΙυΓ, ΐΐη υΐ πιοιιΐε εηηευΐεΓβΐυΓ,

οι φΐχ λ Γι:ιΙιίΙ)ϋΛ ϋϊ-Ιηηι, ϋβεβρϋοηεαι 6886 ρυΐ3ΓοΙ?

ΟιΓι οιιίιη Ιιιιιο βϋιιίβηηΐ νοδίειιι δβηςυΐηο Ιιοοϋί ίιι—

(μιίηαΐ ιιη , οΙ ρ:ιΐΓΪ |χ•ι ί>ικ>5'τηιιΙ ευπι η ΙιοδΙπ.ι εδίβ

«Ιονοπιΐιιιη , ιιιιηε άίοιιηΐ ευπι νίνβΓε, 61 (Ιοιηίηηπ

ίιι Ιοία Λ^νρίο. Ει ΐιιΗιηΐη ιηεηΐε οοβίΐ3ΐιηι ηρικ! ««

(|ΐιοηιικΙο Γ.ιΐίοιιϊ οδδοί Ιιοε οοιίδοηιηιιοιιηι : ήβη) ίί

νοπιηι 681 ίΙΙιΐι! ριίιιβ ιΐίι Ιιιιιι, φιοιιιοιίο ρο(6Γ3ΐ 0ΐ•εαϋ?

8ι 3ΙΙΙ6ΙΠ Ιιοε (ΤϋιΙειιϋιιιιι οι νοπιηι , ΐΙΙικΙ ηοοοδδΜπο

ΓιιογϊΙ ηιοιχίΛΐίιιιη. Τιιι-ϋβνϊΐ βιιΐβπι οιιιη ιηιιχίιιιο, 0,1100"

ηΐίικί η ΩΜίϋ αιιΐοη ηικϋυιηΐ, οι αϋϊ ιιιιηε 3ΐι είβπΌιη

ιϋβοβτβΐ. ΥίοΌπίοβ ίςίΐυι- ρ:ιΐΓΪβ Ιυι•1>3ΐίοιΐ6ΐη , ει νο-

ΙβΙιΙΟδ 61 ρ||ΐπ6α8 3Γ^υΠ10ΙΙΙΪ5 ρβΓδΙΙίΚίΟΓβ, 8β ¥611111»

ϋΐοοτο, 27. Ι.οφιηιί ιιιηι εϊ οιιιηια φαν α ίο$ερΙι άίεΐα

*Γοπί, €1 φιαηαηφιβ ιϊΗ ηιαηάαϊεταΐ. Ει ροδίοη ρι-ο-

ΙιιΙεπιηΐ ρίαικίη , ει άοιιβ φΐχ α Ιοββρη ηιί«8» βι-αιιί,

ει νίχ ΙαικΙοηι ΓοεεΓυηΐ ίίιίεηι ρηΐπ , ηηη ε^εβ ηιβη-

(130Ϊ3 ηιι.Έ 3 86 ίΙϊοοΓΟίι Ιιιγ. Νβιη νίίΐοηί ρΙιιιι$ΐΓ.η ςιιχ

πυ$δ3 βπιιιΐ , ιιι (ΙοδεοηιΙίτεί ίη ^^νρΐιιηι, Ριίηιιιιη

νϊΐ)0Γίΐη τοαρί , ίηηιιίι. δειιεχ , άεεΓβρίΐυβ , ΐβι-ηπι

8ρεεΐ3Π8, »ΐ3επΐαΐ6 βιιϊιιιί εοιιΓε$Ιίηι ]πνεηε5εε1ι:ιί.

^2" ■*' β*ι> Ρ"»""» «ίίΌΓίπι Γί«ρι'ί ? δίευΐ ίρηίδ ίη Ιιι-

ει,Μΐιπ, ΐ|ΐι:ιηιΙο (ΙεΙίΐ'ΪΙ οΐβϊ αΓιΠΊΟΐιϊ;), 61 } ηι εχδύιιριιί-

Ιιιγ, βί ρηΐϋηι (|ΐιϊδ οίοι ίηΓιιϋεήΙ, τερεηΐε ηυΐ οχδΐΐιι-

8«• ριιΐ«Ι)αΐιΐΓ, εΐ3ΓίθΓβπι επιϊΐΐΐΐ Ιιιεειιι : ίΐ:ι ει δβιιεχ

ίΙΙβ ρΓΛ ΐΓΪίΐΐΐίβ 'μπ\ ρχδΙίηβιιϊ νίϋεΙιηΙιΐΓ. ΝοΙιιΐΐ

εηΐπι, ϊηςυϊΙ, ΰοηίοΐαΐίοηβιη Μάρνη, ίίι>Γ«« .• ΰαηη-

ώιτη 1«μιι! ίη ιΉ/ίπίκηι (6'ίΒ. δ7. 35). υΐ>ϊ βιιίεηι

ίΟβηονίΐ νίνβΓβ Πΐίιιιη , 61 (Ιοηιϊηβίΐ ίιι Ιοΐ3 ./ΕβνρΙη ,

«Ι νϊίίΐ ρ1.ιυ$ΐΓ3 , Ριίηιιιιη ν'ι</οηιη ηηρίι, ει ,]ιινοηίδ

«χ δοηε Γβεΐιιβ 8!>!. Ι), ρο$ιιιΐ ιηοβΓυήδ ικΊιυΙιιιιι, (Ιϊδ-

ριιΐίΐ εοςϊΐ3ΐϊοηιιιη ιβηιρβδΐ3ΐειη , ΐΓβηηυϊΙΙυβ ροδίοβ

ίιιίΐ : Ιιχε οιηιιίιι ϋίδρεηδηηΐε ί)εο, ιιι )υδΐυ8 Ι.ίμι ηιιιΐ-

Ιοπιιιι Ια1>οπιιιι εοηδοΐη ΐοηοιη ίητειιΪΓεΙ, ει ρηπΐει-ρβ

Γΐι:πΊ Γ6ΐϊεϊ(3ΐΐ8 ΙίΙϋ : εΐ ργιιΊγπμ υΐ δοηιιιίυιη ίιιιρΙι•π>-

ιιιγ ίιΐ «ριοϋ ίρδβ ίιιΐεΐ'|>Γ6ΐ3ΐυ8 ιτ;ιΐ , ϋίεεηβ : Νιιηκμήά

ν,Ίΐί,ιηιΐί €$ο ίΐ ηιαίιτ Ιιια , εΐ [ιαΐτοί Ιιιϊ, ηι αάοηηιιι$

Μ {Οίη.όΐ. 10) ? Ει Γπ:ιΙί(!ιΐ ϋϊειίδ βίςυε νίδϊδ, 28.

Ει ύιχϊΐ, ίη(|«ίΐ : Μιψιη οι/Αϊ ιιιηί, ή αάΙ\Μ νΜΜθίη>Ιι :

• ΟΐιαΙιιοΓ Μ^8., ηρειιΐε νίάύν'. ηι ηιπφιο χρίεηάση γιγπι-

ιίο ίι/ϊίΚΓ, εΐ υϊάεΐιο ειιιη ρηιαψιαηι πιοπ',.γ. Μακριά μ«|

ΐΜΐ'Αί, ϊιιςιιΊι, βι εχεεϋιιια οιιιιιβιη εο§:ΐ:ιΐκ>ιιεπι , 1 1

οοδευΓιηΐ οηιηειη Ιιιιιιιηιιηηι Ι;ι•1ϊιϊαηι, &Ί° αάΐιηο βΐίαι

ηιειιι ΙοιερΙι ι-ιϊ'ίί ; ί*ο ίι///ΜΓ ει άάά•ο εαιη. Ρεδίίιιβιιιιΐδ

ΐβϊΐϋΓ, αϊ ε]υδ εο1!ο<|υϊη ροΐίιΐΓ, | πυδουιιιη ηιοιϊιΐΓ.

Νιιηο, ίηηιιίι, ηυιιΐίιΐ8 ίΙΙε ειεχίΐ :ιιι!ιιιιιπι ιιιοιιιιι, ει

Γιι^ανίΙ &ειιεεΐιιΐίδ ίηΐίιιιιίι.ιΐοηι, 1 1 ιοίκιπινϊι ηιειιίοιιι.

Οΐΐοϋ 81 ΟΙ 611111 6Ο0θΙΙιΐ(|υί εθιιΐίιι«;ι1, ρ»( ί<•<•|;ιιιι 1;ι•1ί-

ΐί.ΙΙΙΙ 388εΐρΐΙΙΙ(18 ΠΧΙΓΪ3Γ. Εΐ ηΊΙιΙΙ ΙΙΙΟΓ31υ8 ]ΐ!δΙΙΙ8

ίιϊηοΓΪ ββ εοηιιηϊδΐΐ , Γβ81ίιι*ιΐ8 βί ιΐΓβεηβ ιιι νίιΐιτι ι

13Π1 (ΙεδίιΙΟΓ.ΊΙΟΠΙ ΙίΙίΐΙΙΙΙ, Ι11ι|||6 31116 ΙΟΙ 31:1108 Π10Γ-

Ιιιυιΐ', ει, υΐ ρυιοΐιηΐ, Γηειυιιι είυιιιιι Ιιεδίίηπιηι, νΐιίεπί

ηιιηε Γοβηιη Λϊβχριϊ. Ι. Ει εαηι νεηηιεί αά ριιίει.ηί

ϊιιιαιηαιί'ι, ρΓεεεβ, ψιίΐιιι, ^ΓΛίίηβ ιίβεΐιβΐ , οΐιΐιιΐίι ϋο-

ηιίηο , ει $αεήβεαάΐ ΐΜήβάαηι Οεο ραΐη ιυί Ιιααε

(ΟαριιΙ 40).

2. ΙΙβρο 3υι1ϊβιιΐβδ , αΊδοΒηιιΐδ ί|υ.ιιιι1ο ςημί Γβειυιϊ,

γοΐ ηοδίιΐϊιιιη βΐίςηοίΐ ΟίΕρϋΐΓΪ , νβΐ ρβΓββίίηηΐίοικ'ΐη

8ΐΐδ6ι•ρΐιιπ ίϋΐηΐΜ, ιιΐ ρΓοοίυιΐδ ο(ΓεΓ3Πΐϋδ ϋοηιϊιιο $α-

6ΐϊΙίοΊιιπι, βί ε]ιΐδ 3ΐ1]ιιΐοπαηι ίηνοεβιηιιι, βί βίο ϊιι-

δΐίΐιιΐιιιιι :ιι;{;ΓΓΐΙί;ιηιιιι•, ίιιιϊΐαηίοδ ΜΙοπιηι ]ιΐίΐοι•υηι ρϊβ-

Ιαίοιη. &α€ά(ίεανϊΐ ιαεάβάιιηι ΰεο ι>αΙηιιιιί Ι$ααε : ιιι

(Ιίδοιίδ ειιηι νοδίϊςίη ρβιτίβ 8υί «εηιιιιΐυηι «58β, 61 Ιιοε

ίη ειιϊιιι ϋίνίιιο άΰοΐβι-βδδε , βϊειιΐ Ιδββε. Ει φΐί.ι ζη-

Ιιιιιι δΐιιιιιι ιιΙΓκοΐυιη ρπυδ ρεΓ βΓ.ιΐίιιπιηι αο.ιίοιίϋΐη

οδίειιιΐίι, 8ΐ3ΐίιιι ίυΙι$(.Ί|ΐιυ13 δυηΐ εΐίηιη εη ηιιιο δηρβπιί

3ΐιχϋϋ ΓηεηιηΙ. Ν.ιηι πιιΐβ νίϋοΐιβι Ιηηΐηηι ίιίιιοπ»

Βρβίίυηι, οι οοβί!3ΐ)3ΐ κυβιιι ιΐοοηρίοιιι αίαΐβιη, νεΓϊ-

Ιϋ8 ηβ ιηΟΓίβ ρι-χοοοιιραίιΐδ, η οοΙΙοφίϊιι ε( :ι ■■ ρι•< ιιι

ΙίΙϋ ριίνίίΓοίϋΓ , ρΓβοηΐυΓ Ποιιιίηιιιη , ιιι Ιβι.Ιιιιι βίοι

νίΐί! ιιιοιίδΐιηιηι εοηοεϋαΐ , υΐ ρεΓΓεείβ νοίιιρίπιβ Γπβ-

ΙυΓ. δβ(1 νίϋβ «ριοιηυϋο Ιιοηυβ ϋιιιηίηιΐδ ηιιιΐΐίδ βγ^ιι-

ηιεηΐίβ ^ιΐδΐυηι δεευΓυπ» Γ«Ι<Ι:α. 2. Οϊχϊι οιιίιη Οίΐι»

ΙιταέΙ ίη ν'ιήοηε ηοαϊε : ^Μοο, 7<κ-ο6 ; 3. *</° *■'""

ΰεη» ραΐταηι Ιιιοηηη ; ηε Ιίιηεαι άεχεηάεη ίη -/;</!/-

ρΐιιηι. Ιη ηιααιιαηι ειάιη αεηίαη [αάαη Ιε ϋΐϊε. 4. Εαο

ιίε»εεηάαηι Ιεεηιη , ει τεάηεαιη 1ε ϊη βηειη , εί .1 .ν/ Ίι

ϊηιροηεί ηιαηιι» ι«;κτ οηιίοι Ιαο!. λΊϋο (|ΐιοιιιοιΙο 03

ηυχ ]υ81ιΐ8 ί Ι Ιο ίΙοΜίΙοηιΙηιΙ , 03 ίΐϋ [)ειΐ8 ροΙΙίοβκΐυΓ :

ϊηιο ει ηιιιΐΐο ιι,ιι^οια. Ι.ίΙιοηΙίιαίο ειιϊιιι δυη ηηδίηβρβ-

ιϊΐίηηοδ Ιπιηδεοηύίΐ, 5ΐ>ιν.ιηδ δοΐίΐηηι δΐιιιιιι ηιίδβΓίοοΓ-

ιΐίιιιιι. Νε ΙιΊιι,ίιχ, ίηηιιίι, άαεεηΜτε ϊη ΑΖα\]ρΙ\ιηι.

Οποιιίπηι 3η\ίιΐδ οπιΐ οΐ) νια; Ιοηςϊίικίίηοιη , ίιίβο ιΐί-

οίΐ : Νε ΓΡίρίιί:^ ηιΐ ίιιΠπιιίιηίειη ββηεοΐυΐϊδ. Ιη αεη-

Ιεηι ειιΐηι ηιαςηαιη (αεϊαηι Ιε ϊΙΙίε : εί ιίειεεηόαηι Ιεεηιη

ίιι &αΐ)ρΙιιηι. Ε^ο Ιο οοιηίίαΙιιΐΓ , οι οιηιικι Ιυα ρΓΟ-

$ρβΓ3 πίΙιΙιιιμ. ΛιΙμίΙι: ι|ιι. ιηοιίο ΥθΐΙ)η Ιιΐιιιιιΐϊι.ιΐι ιιο-

δίΓηο βΙΙοιηροΓβΙ : Οειεαιάαηι , ΙηφίίΙ, Ιίπιηι ΐιυΕρχ) ■

ρΐιιιη. ΠπίιΙ ι.ο(• 5ο.Ίΐίιΐ8 ΓιιογϊΙ, ηιιηηι Οοιιιιι ϊρδίιιιι

Ιι.ιΙιοιβ ('οιιιίιοιη ϊΐίιιοηβ ? 5β(]ΐιϊΐιΐΓ ρο$1θ3 εοηδοΐβΐϊο,

φ>3 ρΐιιήιιιιιηι ίη<]ί^ο1)3ΐ δοΐιοχ: ΕιίοιερΙι, ίιΐφΐίι, ίιιι-

ροηΗ ηιαηιΐί :κ;ι«γ οειιίο$ Ιιιοι. 1 1 Ιο (ΙΊΙεείιΐδ Ιιιιΐδ ίρ>β

Ιε ΓονοΙιίΙ , ει ιΐ)3ΐιιΐ8 ϊιηροηει βιιριτ ηοιιΐοδ Ιιιοβ. 0;ιιι-

ιίοιίί ίΐιΐφίο , εί ΙηΙιΐδ δβευΓϋδ ίΐβΓ 3ΓΓί;ιβ. 0θ(5ίΐ:ι ΙΓιο

οΙιμίτο , <|ΐι:ιιιι ]ιιπιιιιΙιιιιι Γιίογ'ιΙ ίΐΟΓ {ηδΐιΐδ, 3εοερΙίδ

Ιιιηι οοπϊδ ϋοϊ ρΓοηιίίδίιιιιίΙιιΐδ. 5. Ξιιηεχϊΐ εηϊηι , ίιι-

<|ΐιίι , ](κνί' , ε! βΐη ε'μι» : 6. ει αεεερεηιιιΐ οηιηειη ροι-

ίι .ν.ίι/ικ'ΐϋ ιηαιη , εί νεηεηιηΐ ίη .Έ;/ι//ιίιιιιι. 7. Ιη $εχα-

α'ιηία ίεχ πηίιιιαίικ άειεειιά'Η ΙμοΙι ίη Αϊαΐ]ρΙι<ηι : 27.
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άναΟήλαι πεποίηκε τά κατά τδν 'ίωσήφ γνωρισΟέντα

ούτω, κα\ σχεδδν ειπείν, νέονέκ γέροντος αύτδν ε'ιρ-

γάσατο. Τίς γάρ άνδυνηΟείητώ λόγω παραίτησα!

τήν ήδονήν, εν ή τότε γέγονί, πυΟόμενος ζην τδν Ίω-

βήφ, κα\ έντοσαύττιπεριφανεία τυγχάνειν; "Ιστέ γάρ

μάλιστα, ότι τα απροσδόκητα τών αγαθών πολλήν

έπίτασιν τής ηδονή; ένεργάζεσΟαι πέφυκεν. "Ον γάρ

ένόμιζε προ τοσούτων ετών κατάδρωμα τών θηρίων

γ«γενήσθαι, καϊ μαθών πάλιν τήν αρχήν τής Αιγύ

πτου πασαν κατέχειν αύτδν, πώς ούκ αν ύπδ τοϋ

μεγέθους της ηδονής έξέστη τή διάνοια; "Οπερ γαρ

υπερβάλλουσα άΟυμία εργάζεται, τούτο πολλάκις και

έπιτεταμένη χαρά. Και έστιν ίδεϊν πολλούς κα\ δά

κρυα προχίοντας άπδ χαράς ύπερβαλλούσης', έτερους

δέ πολλάκις κα'ι άποπλήκτους γινόμενους, δταν α

μηδέ προσεοδκησαν ίοωσι γεγενημίνα, κα'ι ους τεΟνη-

κίναι νενομίκασιν, έςαίφν,-ς ζώντα: Οεάσωνται. [021 ]

Άλλ' ίνα» σαφέστερος ήμϊν ο λύγος γίνηται, αύίών

έπακούσωμεν τών άναγνωσΟέντων. Και άνίΰι\σαν,γτ\-

σ'ιν,έζ Αιγύπτου, χαΙήΛθον ε'ις γήν Χαναάν πρύς

Ιακώβ ΐύν χατέρα αυτών, χαϊ άνήγγει.Ιαν αύτώ

Λέγοντες, δτι ΥΙός σον ό Ίωσνρ ζ<], ν.<χϊ αϊτός ίιρ-

χει πάσης γης Αϊγυπτον. Καϊ επέστη τ# διάνοια

Ίακώ6• ού γαρ έπίστευσεν αύτοϊς. Όρδς, όπερ

Ιλεγον, δτι άπιστον αύτφ έδοξεν είναι τδπερ\ τού Ιω

σήφ, ώς καϊ τήν διάνοιαν αύτοΰ παρασαλευΟήνα•, κα\

ένόμιζεν άπάτην είναι τά παράτων αδελφών λεγόμενα;

Οι γάρ τότε τδν χιτώνα είσαγαγόντες τψ σϊματι τοϋ

έρίφου μολυνθέντα, κα1. εις πίστιν άγαγόντες τδν πα-

τέρα, δτι κατάβρωμα Οηρίοιν γέγονε,νύν φασιν δτι ζή,

κα\ άρχει πάσης της Αιγύπτου. Και ταραττόμενος τήν

διάνοιαν έλογίζετο πρδςέαυτδν, πώς αν έχοι τούτο λό-

γον εϊ γάρ τύ-ρίτερνν αληθές, τούτο ούχοΓόν τε είναι

πιστόν • ε! δέ τούτο πιστδν κα\ αληθές, εκείνο ψεύδος άν

ε?η. Έτάραττε δέ αύτδν μάλιστα τδ παρά τών υιών τά

πρότερα άκηκοέναι, κα\ έτερα νύν παρά τών αυτών

μανΟάνειν. Όρώντες τοίνυντού πατρδς τήν ταραχήν,

κα\ βουλόμενοι αύτδν εις πίστιν άγαγεϊν χχ\ πληροφο-

ρίαν, δτι αληθή τά παρ' αυτών λεγόμενα τυγχάνει,

'ΕΜΙΛησαν αύτώ πάντα τά£ηΟέντα παρά τού Ίω-

σηρ,χαί όσα είπεναϋτοΐς. Καϊ μετά τών βημάτων

και τά άποσταλίντα προσενέγκαντες, τάς άμάςα; καϊ

τά δώρα τά παρά τοϋ Ιωσήφ πεμφθέντα, μόλις έδο-

ξαν πείΰειν τδν πατέρα, δτι ούκ έστι ψεύδος τά παρ'

αυτών λεγόμενα. Όρων γάρ τάς άμαξας τάς άποστα-

λϊίσας, ώστε καταβήναι αύτδν εις Αϊγυπτον, Άνεζω-

ζύρησε, φησίν. Ό γέρων, ό πρεσβύτη;, ό συγκεκυ-

φώς, άθρόον ένέαζε τή προθυμία. Άνεζωπύρησε

γάρ, φησί. Τί έστιν, Άνεζωπΰρησε ; ΚαΟάπερ τδ

λυχνιαΐον πύρ, έπειδάν έπιλίπη ή τοϋ ελαίου ιρο'γτ\,

και μέλλη σβέννυσΟαι, εί μικρόν τις έπιστάξειεν αύτώ

έλαιον, άθρόον τδ σβέννυσΟαι μέλλον λαμπρότερον

δείκνυσι τδ φώς ■ τδν αύτδν δή τρόπον χοή ό πρεσβύ

της οζτος, μονονου/1 σβέννυσΟαι μέλλων ύπδ της άΟυ-

μ'ας (Ούκ ήβέ.Ιησε γάρ, φησ\, χαραχΧηΟϊχναι, Λέ-

γων, ΒτιΚατα6ι\σομιιι πενθώ)• εις (ίδου), μαθών πά

λιν, δτι ζή κα\ δτι άρχει της Αιγύπτου, κα*ι δρώντας

αμάξας, 'λνεζωπύ; ησε,φψ\, νέος έκ γέροντοςγέγο-

ν:ν, άπέΟετο της άΟυμίας τδ νέφος , τήν ζάλην τών

λογισμών άποκρουσάμενος, έν γαλήνη λοιπδν ετύγ

χανε, τοϋ θϊού ταύτα άπαντα οίκονομοΰντος, ώστε

τών τοσούτων πόνων τήν παραμυΟίαν εΰρασΟαι τδν

δίκαιον, κα\κοινωνήσαιτφπα'.ό"ι τής ευημερίας • άλ

λως δέ, ίνα κα\ τδ δναρ πληρωθή, δπερ αύτδς διέκρι-

νεν, είπών ΤΑραγε έ.ΙευσόμεΟα ε«•ώτεχαϊ•{ιμϊιτι\ρ

σον.χαΐ οι'άδεΛρυ) ,προσχννήσαι' σοι επί την γψ•;

• (}ιι3Ιιιογπι«. ρΐ Οίϊβ'. έξαί?νη? Οεάσωνται έν περιοα-

ν•ι^ πολλΐ τυγχάνοντας. Άλλ' ίνα.

Ρατποι.. Οη. ίΙΥ.

Καϊ πιστεύσας τοις είρημένοις κα\ τοις δρωμένοις,

Εϊπε, φησ\, ΜεγάΛα μοι εστίν, εί ίτι Ίωσίιν ό υΐνς

μονζβ• πορευθείς άγομαι αύτύτ προ τοϋ άποϋα-

νείνμε. ΜεγάΛαμοι £ίττί,κα\ υπερβαίνει πάντα ~).ί-

γισμδν, κα'ι αποκρύπτει πασαν έν άνΟρώποις εύφροσύ-

νην, ΕΙ ετι ό υιός μου ζή ' πορευθε)ς οϋν δέομαι αυ

τόν. Έπειχβώμεντοίνυν λοιπδν, ώστε κα'ιτά τής συν•

τυχία; [0"2'2] μοι ύπάρςαι, πρ\ν ή άποΟανεϊν με. Νύν μέν

γάρ ή ακοή διανέστησί μου τήν διάνοιαν,καϊ τήν τοϋ γή-

ρως άσΟένειαν έφυγάοευσε, καϊ άνέ,δίωσέ μου τδν λο-

γισμόν. Είδε συντυχία μοι γένοιτο, τελείας άπολαύ-

σας τής ευφροσύνης, ούτω καταλύσω τδν βίον. Κα\

μηδέν μελλήσας ό δίκαιος ή-τετο τής δοοιπορίας,

σ-εύδωνκα\ έπειγόμενος τδν αύτώ περιπόΟητον Ίδεϊν,

καϊ τδν πρδ τοσοί-ων ετών τιΟνηκότα και θηρίων

κατάβρωμα γενόμενον, ώς ένόμιζε, ΟεάσασΟαι νΰν

βασιλέα τής Αιγύπτου γεγενημένον. Καϊ γενόμενος

επί τϋ Φρί:αρ τοϋ δρχου. ευχαριστήριους εύχάς άνα-

πεμψας τώ Δεσπότη, εΌνσε, φησ\, Ουσίαν τώ θκ.ο

τοϋ πατρός αύτοϋ Ίσαάχ.

β'. Ταύτα άκούοντες παιδευώμεΟα, δπερ άν μέλλοι-

μεν διαπράττεσΟαι, καν πράγματι τινι έγχειρήσω-

μεν, κάν αποδημίας άπτώμεΟα, πρότερον τήν διά τής

ευχή; Ουσίαν άναφέρειν τώ Δεσπότη, και τήν εκείνου

συμμαχίαν καλοϋντας, οϋτο); άπτεσΟαι τών προκει

μένου, κα'ι μιμεΐσΟαι τών δικαίων τούτων τδ φιλό-

Οεον. ΈΟυσε, φηβ\, Ουσίαν τζ> θεώ τ^ϋ πατρίς

αύτοϋ Ίσαάχ • ίνα μάθη; δτι κατ' ίχνος τοϋ πατρδ;

έπορεύετο, καϊ οϋτω τήν περ\ τδ θέϊον Οεραπείαν

έ-εδείκνυτο , καΟάπερ 6 Ισαάκ. Κα\ επειδή τήν οί-

κείαν εϋγνωμοσύνην προλαβών διά τής ευχαριστίας

έπεδείςατο, ευθέως έπηκολούΟησε κα\ τά παρά τής

άνωθεν (ίοπής. Επειδή γάρκα\ τδ διάστημα τήςόδοϋ

προορών, κα'ι πρδς τδ γήρας αποβλέπων έδεδοικει,

μή κα\ πρδ τής συντυχίας έπιστάς ό θάνατο; αποστέ

ρηση τής τοϋ παίδες δψεω;, εύχάς ποιείται πρδς τδν

Δεσπότην έπιμετρήσαι αύτώ ζωήν, ώστε τελείας άπο-

λαϋσαι τής ηδονής. Άλλ' δρα πώς ό άγαΟδς Θεδς

πληροφορεί τδν δίκαιον. ΕΓ.τεγάρ, φησ'ιν, ο θεός γ<$>

Ίσρα)\Λ έν ύράματι τϊ\ς ννχτύς• Ίαχώΰ, Ίαχώβ•

έγώ είμι ό θεός τών πατέρων σον /ί/( αοΰοϋ χα•

τα6Γ\ναι είς Αϊγυπτον. ΕΙς γάρ ίΟνος μέγα ποιή

σω σε έχε"!. Έ)ώ χαταΰήσομαι μετά σον, χάγώ

αναβιβάσω σε είς τέ.Ιος, χαϊ Ίωσηρ έπιβαΛεϊ τας

γείρας έχϊ τους όζΟαΛμούς σου. "Ορα πώς άπερ

ό δίκαιο; έπεΟύμει, ταύτα αύτώ ό Δεσπότης ύπισχνεΝ

ται, μάλλον δέ κα\ πολλώ πλείονα. Φιλότιμος γάρ ών

υπερβαίνει τάς ημετέρας αιτήσεις, τήν οίκείαν φιλ-

ανΟρωπϊαν μιμούμενος. Μη ροϋού, φησ'ι, χαταβΐ\ναι

είς Αϊγυπτον. Επειδή ήγωνία πρδς τδ μήκος τής

όδοϋ, διά τούτο φησι- Μή πρδς τήν τοϋ γήρως άσθί-

νειαν άπίδης• ΕΙςγίιρ έθνος μέγα ποιήσω σε έχεΐ'

χαϊ χαταβήσομαι μετά σοϋ είς λϊγι?πτον. Έγώ σοι

συνέσομαι, κα\ πάντα σοι εΰμαρή καταστήσω. Σκο

πεί συγκατάβασιν βημάτων Καταβήσομαι μετά

σσύ είς Αϊγυπτον. Τί τούτου μακαριστότερον γέ-

νοιτ' αν, τοϋ τδν Θεάν έχειν συνοδοιπόρον ; Είτα ή

παραμυθία, ής μάλιστα έδείτο όπρεσβύτη;- Καϊ '/<>>-

σ!)3 έπιΰα.Ιε! τάς χείρας αύτοϋ επί τοϋι, ύϊθα.1-

μοός σον. "Εκείνος ό περιπόΟητος αυτός σε περιστε-

λεί, κα'ι τά; χείρας επιβάλει τοΐ; όφΟαλμοίς σου. Χαί

ρων ουν κα'ι πάσης αγωνίας έκτδ; γεγονώς, οϋτο^ς

έχου τής οδού. Έννόει μοι λοιπόν τδν δίκαιον μεΟ'

δσης ευθυμίας ποιείται τήν όδοιπορίαν , τοσαύτην έκ

τής τού θεού υποσχέσεως λαβών τήν πληροφορίαν.

'Άνίστη γάρ, φηο\ν, Ίαχώβ, χαι νϊ νΙοΙ αίτοΟ,

χαϊ έΛιιϋον πϋσαν την χτήσιν αυτών, χαϊ ήΛΰοιτ

είς Αϊγυπτον. Έν ίζήχοντα ίξ γνχα1ς |ϋ23| χαι-

12
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έΡη Ίαχώϋε'ις λίγνπτον χαϊ Ιωσήφ μετά τών

νιων αυτού τών γενομένων αύτφ έννατος κτύγ-

γανεν ών ώς είναι μετά ιού Ιωσήφ τάς πάσας

ψυχάς έβδομήκοντα πέντε, Τίνος Ενεκεν τδν αριθμόν

ήμίν μετά ακριβείας έπεσημήνατο ή θείο Γραφή !

"Ινα είοέναι έχωμεν, όπο)ς είς Εργον Εξεισιν ή τοΰ

θεού πρόρ\δησις ή λέγουσα, ότι β/ς ίΛ-ος• /ί«)•α

Λεο/σω σε έχεϊ. Άπδ γαρ τούτων των έβδομήκοντα

πέντε ύυχώνείί έςακοσίας χιλιάδας έξετάθη ίο γένος

τοΰ Ισραήλ. Ε•δ• ς -ώ; τϋ μάτην, ούδί είκή τον αρι

θμόν των κατελΟόντων εις την Αίγυπτον έδίόαξεν

ημάς, άλλ' Γνα είδέναι εχωμεν έξ όσων πόσοι γεγό-

νασι, και μη διαπιστώμεν τζϊς τοΰ θεού έπαγγελίαις.

"Οταν γαρ έννοήση.;, ότι μετά τήν τοΰ "ακώβ τελε•.;-

τήν καΊτοΰ Ιωσήφ, τοσαύτη μηχανή χρησάμενο; »

ό τών Αιγυπτίων βασιλεύς, ώστε ε!; εύαριθμήτους

αυτούς περιστήσαι καϊ μή έκταθήναι αυτών τδ πλή

θος, ουδέ ούτως Γσχυσεν, άλλα ταύτη μάλλον έπεδίοου

καϊ ηδξετο, θαύμαζε κα\ έκπλήττου τοΰ θεοΰ τήν πρό-

νοιαν, κα\ ότι ούχ οίον τέ ποτέ διαπεσείν τα αύτώ

οίςαντα, καν μυρία Ετεροι ρ,ηχανώνται. Άλλ' ίδωμεν

τήν άκολουθίαν άπασαν, Γνα μάθωμεν όπως τα τής

συντυχίας γέγονε τω Ιακώβ. ΊΙνίχα, φησ'ιν, ήγγιχε

τή Α'ιγύπτφ, άπέστειΛε τίν Ίούδαν έμπροσθεν

αυτού προς τον Ιωσήφ, ώστε μηνύσαι αύτώ τοΰ

πατρός τήν χαρουσίαν. Μαθών τοίνυν ό Ιωσήφ,

χαϊ ζεύζας τα άρματα , άνέβη εις συνάντησιν τώ

πατρϊ αυτού, καϊ όφΟεϊς αύτφ έπέχεσεν έπϊ τον

τράχηΛον αυτού, χαϊέχΛαυσε κΛανθμφ χ.ΙεΙονι.

Τοΰτο ην όπερ έν προοίμιο;; Ελεγον, δτι πολλάκις καϊ

ηδονή υπερβάλλουσα δάκρυα προχέειν παρασκευάζει.

'ί'πιπεσών , φησίν , έχΐ τύν τράχη Ιον αυτού

έκλανσεν • οϋ•/ απλώς, αλλά, ΚΛαυθμφ πίείονι.

Ευθέως γάρ ει; έννοιαν έλθών, ών πέπονθεν αύτδς,

&ν ΰπέμεινεν ό πατήρ δι' αύτδν, καϊ τοΰ χρόνου τδ

μήκος λογισάμενος τοΰ μεταξύ γενομένου, κα\ δτι

παρά πάσαν προσδοκίαν κα\ αϋτδς τδν πατέρα έώρα,

κα\ ό πατήρ τδν «αΐδα έΟεάσατο, πηγάς ήφίει δα

κρύων, όμοΰ κα\ τήν ύπερβάλλουσαν ήδονήν δεικνύ-

μενος, χαΊ ευχάριστων τω Δεσπότη υπέρ τών γεγενη-

μίνων. Καϊ είτε, φησ'ι, προς Ιωσήφ , Άποθανού-

μαι άπύ τοΰ νύν, έπεί έώραχα τό πρόσωπον σον.

"Ετι γάρ συ ζ\\ς. Άπήλαυσα, φησΊν, ών έπεΟϋμουν

έπέτυχον, ου ουδέποτε προσεδίκησα ■ υπήρξε μοι τά

μηδέποτε έλπισθέντα • τδ λοιπδν άρκοΰμαι τή* £ω?.

+;ΐδον γάρ δν έπεπόθουν, καϊ άρκεΓ μοι πρδς πάσαν

εϋφροσύνην τδ θεάσασθαι, δτι Ιτι σύ £ής, ό πάλαι

νομισθείς τεθνηκέναι κα\ θηρίων κατάβρωμα γεγε-

νήσθαι. Πατρική ή φωνή, καΐ φιλοστοργίας γίμουσα,

και ίκανή τήν διάθεσιν τήν έναποκειμένην τή ψυνή

κατάδηλον ποιήσαι. Είπε δέ, φησ\ν, Ίωστ\ρ πρϊς

τους άδεΛρούς αυτού • Άναδάς άπαγγεΛώ τφ Φα

ραώ, χαϊ ερώ αύτφ • ΟΙ άδεΛροΙ μου ήχασιν • εϊ

δέ άνδρες είσΐ ποιμένες. "Ανδρες κτηνοτρόφοι

ΜΪσΙ, χαϊ τά κτήνη χαϊ τους βόας αυτών άγηδγα-

νιν. "Εάν υΰν χαΛέσβ υμάς Φαραώ, χαϊ είπη,

ΤΙ τύ έργον υμών ; είπατε, ότι Κτηνοτρόφοι έσμέν.

ΒδέΛυγμα γάρ έστι τοις ΑΙγυπτϊοις πάς ποιμην

Χροΰάτων.

[624] γ'. "Ορα σύνεσιν, οϊαν συμβουλήν πρδς αυτούς

κοιίΐται, ούχ απλώς ούδε ώς Ετυχε ταΰτα εϊσηγοϋμε-

νο;, άλλ' όμοΰ βουλόμενος κα\ έν πλείονι αδεία αυτούς

χαταστήσαι, κα\ μή συγχωρεϊν συναναμίγ<Λ>3θαι τοίς

Αΐγυπτίοις. Επειδή γάρ εκείνοι έδδελϋττοντο καΐ

έξευτέλιζον τους τήν ποιμαντιχήν ι> ήσκηκότας, άτε

■ Αΐϋ τοσαύιΐϋ δννβστεία χρησάμενο;.

" ΟνίΐΙ. ποια;νιχήν.

δή αϋτοΊ περ\ τήν σοφίαν τήν ΑΙγυπτιακην Ισχολακό-

τες. διά τοΰτο παραινεί τδ επιτήδευμα αυτών πρόβα- -,

λίσθαι,ϊνα μετά προφάσεως ευλόγου τήν καλλιστευου•

σαν αύτοίς γήν άφορίσας παρασκευάση μετά πολλής

ίιάγειν τής αδείας. Καϊ παραΛαΰών πέντε τών

άδε.Ιφών αυτού εϊσή)•αγεν αυτούς προς Φαραώ.

Καϊ έπηρώτησεν αυτούς• ΤΙ τύ έργον υμών; Καϊ

είπαν Κτηνοτρόφοι έσμέν. Νύν οΰν χατοιχήσο-

μεν έν γϋ Γεσέμ. Είπε δέ Φαραώ• Κατοιχείτωσαν.

ΕΙ δέ έπίστη, ότι είσϊν έν αΰτόϊς άνδρες δυνατοί,

χατάστησον αυτούς άρχοντας τών έμών κτηνών.

ΚαΟάπερ συνεβοϋλευσεν ό Ιωσήφ , τήν άπόχρισιν

ποιησάμενο•. οί άδελφο\ τώ Φαραώ, έπετράπησαν

κατοικείν τήν Γεσέμ. 'Αλλά τήν περ\ τδν Ίοισήφ δει-

κνύς έ Φαραώ εΰνοιαν, φησίν* Ει οίοάς τινας έν αύτοΐς

δυνατούς, κα*1 τών έμών κτηνών άρχοντας κατάστη-

σον. ΕΙσήγαγεδέ χαϊ τύν πατέρα πρύς τΑν Φαραώ.

Καϊ είπε Φαραώ τφ Ιακώβ • Πόσα έτη τών ήμερων

τής ζωής σον; Επειδή είδε τδνπρεββύτην έν βαθύ

τατη πολίδ τυγχάνοντα, πυνΟάνεται τών ετών τδν

αριθμόν. Και ρησιν ό Ίαχώβ • ΑΙ ήμέραι τών ετών

τής ζωής μου, άς παροικώ. "Ορα πώς έκαστος τών

δικαίων, ώς έν ξένη διάγων, έν τώ βίο) τούτω, οϋτω

διέκειτο. 'Ακούση γάρ κα\ τοΰ Δαυίδ μετά ταΰτα λέ

γοντος • "Οτι πάροικος έγιο είμι έν τήγή χαϊ χαρ~

επίδημος• και ουτός φησιν ΑΙ ήμέραι τών ετών τής

ζωής μου, άς παροικώ. Διά τοΰτο κα\ Παύλος Ελεγε

περί τών δικαίων τούτων, δτι ώμολόγουν, δτι ξένοι

κα\ παρεπίδημοι εϊσιν έπ'ι τής γής. ΑΙ ήμέραι, 9Ί"Λ»

τών ετών τής ζωής μου, άς παροικώ, έκατύν τριά

κοντα έτη, μικραϊ χαϊ πονηραϊ γεγόνασι.χαϊ ούχ

άφίκοντο είς τάς ημέρας τών ετών τής ζωής τών

πατέρων μου. "Ας ημέρας παρώκησα, φησ\, μικρα\

κα\ πονηραΊ γεγόνασιν. Αίνίττεται ενταύθα τά Ετ•ς

τής δουλείας, ής ύπέμεινε παρά τφ Λαβαν, δ:ά τήν

φυγήν, ήν διά τδν άδελφδν έποιήσατο- είτα μετά τήν

εκείθεν έπάνοδον τδ πένθος τδ έν τοσούτο) χρόνιο, 8

Εσχε διά τε τδν τοΰ Ιωσήφ θάνατον, κα\ τάς άλ,λας

τάς έν τω μέσιρ ταλαιπωρίας. Πόσον γάρ οΓει τδν φό-

βον αΰτδν έσχηκέναι, ήνίκα διά τήν άδελφήν οί περ\

τδν Συμεών καϊ τδν Λευΐ αυτανδρον πόλιν άνεΐλον,

κα*>. πάντας τους έν ϊηκίμοις αιχμαλώτους Ελαβον ;

"Ελεγε γάρ καϊ τότε, δεικνύς τήν άγωνίαν έν η κατ

έστη • Μισητόν με πεποιήκατε, ώστε χονηρόν μ*

είναι έν τοΊς χατοικούσι την γήν. Έγώ δέ όΛιγο-

στός είμι έν αριθμώ. Καϊ συναχθέντβς έχ' έμέ

σνγκόψονσΐ με, καϊ έκτριβήσομΛΐ έγώ τε καϊ ό

οϊχός μον. Διά τοΰτό φησι * Μικραϊ καϊ χονηραϊ αϊ

ήμέραι τών ετών τής ζωής μον. ΚαΙ κατψκισεν

Ιωσήφ τύν πατέρα αυτού καϊ τονς άδεΛφούς αυ

τού, καϊ έδωχεν αύτοϊς κατάσγεσιν έν γη Αϊγύ-

πτου, έν τή βε.Ιτίστη γή, έν γή 'Ραμεσσή, χαθά

προσέταξε Φαραώ. Καϊ έσιτομέτρει [Οίο] Ιωσήφ

τφ πατρϊ χαϊ τοις άδε.Ιφο7ς αυτού χαϊ χαντϊ τφ

οϊχφ τοΰ πατρίς αυτού σΐτον κατά σώμα. Τούτο

ί,ν δπερ έλεγε τοϊς άδελφοίς, δτι ΆπέστειΜ με ό

θεός έμπροσθεν νμών, ώστε ύποΛείπεσθαι νμΐν

χατάΛειμμίΐ έχϊ τής γής • και, δτι ΕΊς ζωήν έζαχ-

έστειΛέ με ό θεός έμπροσθεν νμών. Έσιτομέτρει,

φησ'ιν, αύτοΐς χατά σώμα.

Τί έστι, Κατά σώμα; ΐδ αρκούν έκάστω. "ΕΟος

γάρ τή Γραφή ποτέ μέν άπδ τής ψυχής τδν πάντα

4νθρωπον καλεΐν, ποτέ δέ άπδ τοΰ σώματος. Κα\

καθάπερ ανωτέρω Ελεγεν, 'Εν έΰδομήκοντα πέι-η

ιϊυχαΐς κατέβη Ίαχώβ εις Αϊγνπτον, Γνα είπη έβδο-

μήκοντα πέντε άνδρας κα\ γυναίκας• οϋτω καΊ εν

ταύθα, Κατά σώμα, άνιΐ τοΰ, καθ' Εκαστον άνθροι
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Η ΙοιιρΙι «ιη (ϋίίί $η"η , ί/ηι" ηαΙϊ$ιιηΙ ει ϊη Αϊαι/ρΙο ,

γκρπίκ ίτιΐΗί , οί ι'ίβ πι»! ίο$τρΙι (ΤίΐΗί οιηηι•$ αιιίιηιν $ε•

ρΐιιαα'ιιιία φιίηακε. <^ιι;ΐΓΰ διτίρίππι ιιιιιιιοπιιιι 1»ιιΐ3

•1ί Ι ίβ«•η ι ί;ι .ιηιιοίανίΐ Τ Ι] Ι 8πγο ροδϊϊιιηι; φΐοηι (Ιο Ι)ιί

|ιγ.ι (Ι'ηΊίο ίιημίοΐ» δϊ( , (1ίοβιΐ8 : Ιη αειιΚιη ιιιηαηαιη [<ι-

είαηι Ιε ΐίΓκ (Εχοά. 12. 57). Ν;ιιη η Ηδ £ορΐιια£ίιιΐ:ι

φΓιηιρΙβ ηηϊιη»ϋ(π ϊιι δοχοοηι* ηΓιΙΙΐ3$εηιΐ8 ΙδΓ.ιβΊ }>γο-

ρ:ΐ£ηΚιη> «■>!. ΥίιΙΐϋΐί φΐηηιοϋο ηοη ίι ιιαΙπι , ίΐβφΐβ 16-

ιικιτ ηιιιιιοηιιιι οοπιιιι φΐί ίιι ,Ε^'Ρ11"11 <Ι<-•5θοιι<Ιοπιιιΐ,

ηο$ ιΐοί-ιιίι : $οϋ υΐ 8οίιο ροδδίηιιΐδ φίΜπ ιικιΐΐί οχ Ιακι

ρ.-ιικί* Γ;κΐί ίίΐ(1, οι βίνίΝίδ ρτοηιίδβϊοηίΐιΐβ 110 ΓΪ1:ΙΙΙ15

ει*βιΐ3ΐιιο8. Ναιη γ| ιιηικίο εοςίϋνβι-ί* , ροδί ηιοποηι

ί.ικιΐι οι ΙοβορΙι , ΐιιηΐη πιηεΙιίηαΗοηβ ιΐ8ΐιπΐΌ8Μβ &%γ-

ρΐίιιιΉιιι Γβ^βιη , ίιι ιι'ιιιιιογιιπι οοι-αιιι ηϊίηϊΙΟΓβΙ, οι

ρ3Ι ■νΐΙΙΙΙ ΙϋΟΟΓΟί , ΙΙΟ ΪΙΙ Ι3ΙΙΙ3Π1 ρΓθρ*83ΙΟΙ-ΗΓ ιιιιιΐιίΐιι-

ιΐίιιοηι, (Ι ιμ Ιιίΐ ρΊΐιιί^ο , $0(1 πι:ι»ΐ5 « ιη»)ρ8 οτο-

νίίίβ ρηριιΐιιηι : ;ι<Ιιιιίι:\Γ<: οι >,<ιιρε>εο ρΓ0\ Ίιίοιιΐίαιη

Ι)οϊ , βΐ φίπιιιυιΐο ηοη $ίΐ ρβδδϊυΗο ίτπΐ* οδδο ΐ|ηαί

ίρδβ ιΙιΌΐονοτίι , οΐιηιιικί ίοίιηκα ηκιιίπηοιιΐιιι- αΐίί.

Οίοι-οιιι νϊιΙοηιικι$ εοηίοχίυιη Ιοίιιιη , ιιΐ (1ίίθ.ιη)ιΐ3

φΐηιιιοιίο ϊαεοϋ οιιιη ΙίΙίο δίΐ εοιΐ£Γ6δ!>ιΐ8. 28. Οηαηάο

βιιίαη αρρτορ'ιηηιιιιν'ιΐ ι'ιι «γιϊιιη ;Ε<ριρίι , »ιίί>1 Ιαάαηι

αηιε $ε α(1 .Ιοαι-μΙι , ι<( α'ιηιιίβειίΓβΙ ίΙΙί ραΐή$ αάνεηΐΗΐη.

29. Ιφΐητ ίο$<•ρΙι κι άίάιάΙ , ]ιιιιλίΙ ιιιγιίι$ , ο! α$εεηάϊΐ

ίιι οίπιπΗΐ» ψπΐή. Ει ηκ>χ νΐ ϋϊιΐϊι βιιηι , εαίάίΐ ϊη εοΐ-

Ιηιη γ/ι.'λ , ΐΐ /?ι•υιί /ΪιΥμ ηιιιΗο. Ηοο ογ.ιΙ ΐϋ ςυοϋ ίηίΐίο

(Ιϊ(χΊι:ιιη , ίιΐ£οιιΐοιιι δ»φβ νοίιιροΐοη) 1;ιεΐ')ηΐ3δ οιβιι-

ΐΟΓβ. €εά<Μΐ , ίηηιιϊι, ίη εοΙΙνηι ί/««, ει βεήι : ηοη ά\-

χίΐ Ιιοε ΐ-ϊιιι {Ι ί< ϊ : οΐ' , δβ,Ι , ΙΊ,-Ιιι ιηααιιο. δ:«ΐίιη οιιίιη

ϊη ιιιοιιίοιιι ίρ-ί νοιιοηιιιΐ φΐ;ι: ί|>-ο ρ;ι-.8ΐΐϊ οτηΐ , ιρκο

ρ:ιΐι•ί ρΓορίοΓ ββ ;ϋ< ίιΚ.τ»ηΐ, «ι εοκ'ιίαηβ Ια ιι ι ριοΐί-

ΧΙΙΠΙ 1ΙΙΙΟΓ008Μί80 1θΙΙΐρα$, ΟΙ (|ιΙ()ΙΙΙ(ΐ({ιιρΓ.ιΊ)'ΠιϊΜΙΙιΐη

οχβρβί Ιαιίοικ πι ο( ϊρ>ο ρ.ιΐΓβιη , οι ρΜοΓ Ιϋιυ:ιι νίιΐο-

ινί, Γοιι(ο$ οιηϊβίΐ ΙαοΓ)ηΐΛΐτιιιι ^ «ίιηιιΙ οι ηιαςηαηι (1β-

οΙ.ιηη$ Ιχΐϊιϊηιη, οι ρτ ιΐϊηδ Ποηιϊιιο π[ζ(•η>. ρηι ινίϋϋ

ρΐ'ϋΐίδ. 50. Ει ά'ιχϊΐ , ϊιιφιίι , 7ιΐι•«(ι ιιά ίοιερίι : Μογϊιιγ

(χ'ιικίο , ηιιϊα νίιΐι (ιιάΐΐη Ιααηι. Αιϋιηο οιίιη IV «.τι'λ

ΥοΙΟΓυπι , ίιιηΐΗΐ , οοιηρη$ ΓιιΐΙιι» μιιιι ; :ι$$ο<|υιιΙιη

8ΙΚ1Ι ιριοιΐ ιιιιιικ|ΐι.,ιιι εχ8ροοΐ:ινί ; ουοιιογοιιΙ ιιιϋιΙ ιρι.ι•

ηυπΐ(|ΐι.Ίΐη «ροιανιτηπι : (Ιοίηοορϊοοηίοηΐυβ βιιιιι νϊι»

(ριαιιι ΐΓαιιβοςί. ΥίιΙί οηίιη ηηοηι ιΙ(•;.κΙοΓανΊ , οι κυΓΓι ίι

ιιι Ιιι αι! ΙχΊϊιίίΐη) οηιιιοιη > νίιΐίδβο Ιο βϋΐιιιο νίνοΓΟ,

<|ΐιί ρηϋοιιι ιηοπουβ οΐ 3 Ιιβδίϋβ (Ιονοπιΐ(ΐ$ 08 ΙιηΙιίΐιιν.

1'.ιΐιτιι:ι νοχ 01 ρίπιη (ΙίΙοΟΪιιηο, $::ΙΪ8(ρ^6 ηΙΓοοίϊοιιι'ΐιι

.-ιιιίιιι.ι• ο]ιΐ8 «1οι Ι.ίΓηιΐδ. 31. ϋίχί! απίαη /θ5ί/>Α /τβ/π-

ληι «κι» ; Ι)•ΐϊϊη<Ι(ΐηι , α ωιηαηίίιΛο ΡΙιηιαοιη φιικί

[Γαίτα ιιιι'ϊ νοαήιιΙ , α $ίηΙ ρα*Ιοτβ>> 52. ν/π αηΐηη

$ιηιΙ αηιΐΐΐιίαήί, €1 ί,χιιιη αιΐώυιτιιιιΐ ρ<€θτα βΐ ίονα.

53. Χίί^ίίιΐΓ νοζανη'Η μι ΙΊιαιαο , ει άίχβτίΐ : βκοιί α!

ΟΡ113 Ι ,'ίίΠΙΙΙΙ .' ΐΙί(Ί!ι• .' 51. /ΊΐΟΠΙΙΙΙ ρΐΙΙΙοΓΠ 5ΚΙΙΙΗ£.

ΛΙιυιιιίιιαι'ιο αι'ιιιι /Εί)ΐ/ρΐίατι<ι>ι οΙ οηιιιιι ραιίοτ οιίοιιι.

3. Υίϋβ ρηιιίοιιΐίβιιι , οι φΐ:ιΙβ εοιίίϊΐίυιιι οίχ (Ιοί,

ιιιίι 8ίιιιρ1ί(-;1ιτ ιιοιμιο ΓοΠυϊΐο Ιι.το οοιΐ5(ΐ1βη$, $οϋ

νηΐ6ΐ>8 οιΐί ϊίιιιιιΙ ίιι ιη:ι]ιΐΓί κοουηΙ:ιΙ« 3§ογο , ιιειριο

(<ιιηιι;οΓθίυιη ΙιμΙμτο ιίιπι /Γ^•/ρΐϋ^. Ν:ιπι (ριί:ι ίΙΙί

:ιΙιι>ιιιίιι.ι1ι:ιΐιΙιΐΓ ιΐ ι οιιίοιιιιιοΐι.ιιιΐ 608 ιριί ρ:ΐ8ΐΟΓΪ1Ι3ΐη

:•-ιί.•ιιι τϊίαιη, ιιΐροΐκ ϊρίί ι1ίΜ•ίρΓιιιί8 ^Γ-ό'.νριί'ίπιιιι

V ('3ΙΙΐ6β, |>Γιιρ(0Γ03 ίΚΐΐΙΙΟηβΙ δΙΙκΙιΙΙΙΠ Μ1ΙΙΠ1 |)ΓΧ-

ΙΙΧΟΓβ , III 810 Ι'3ΐίιιη:ι1ιΐ1ϊ 61 ΙιΟΙΙ05ΐ3 ΟΟΟΝΪΟΙΙΟ 0ρΙιιιΐ3

Ιοττλ; ροηιο οΐ8 80βΓ0£0ΐυΓ, ηοο ϊη $•απιηιη Ιπιηψπΐ-

Ιίΐ;ιΐο νϊνοΐ'Ο ρο55ΪηΙ. 2. Ει ακερίη ηιιΐηφια [ταΐήΐιια

ιιιίί , ίηίΓοάΛχΊι «ο« αά ΙΉαταοηαη. 3. Ει ϊυιΚΐΎθ<ια ■

ΐίι ΐοι : βκηί/ οιΐ (ψΗ! π'ΐίπιιιι.' Κι ιΙΊπίίιιιΙ : Ληικιι-

Ιατ'ά $Ηΐηιΐ! 4. χΥιιιιε ί^ι'ηΐΓ ΙιιώΊΐιώ'ιιιιια :•ι!εηα <.Ίλ,•ιιι.

.Η. 1)ιχ'η ιιηι,ίη Ρ/ιπταο : 0. ΠΜίαΆ. $ί «ιιιοιη λγ/ϊ «Γρ

ηι/0$ ι•α (,'Ϊλ', ηιιϊ $ίιιΙ νίπ ηκΐιΐίΐιίί , ΰοιίίΐ'ιΙΜ εο$ ηνιψ'

$Ιτο$ ιιιι'αηιΐΗ ρκυτιιιιι (<1ηριιΙ ΙιΊ). δίοιιΐ εοηβυΐνοηι)

ίβδΟρΗ , Κ:ΐ ΓΟδροηδΠΠ) (Ιθ(1(•1ΊΙΙΐΙ Π 3(108 ΡΙ)3Τ30Ιΐί <

«Ι 0ΟΙΚ088ΙΙΙΙΙ 081 618 Ιι:ιΙΓιΙ,ΐΓΟ ΪΙΙ ίοιπι βοδοιη. Γ..ι•ιο•

Η1Ι11 ΓΙίΠΠΙΟ (Ιθθ1:ΙΤ3Ι18 8ΙΙ3ΙΙΙ οΐ£;ι 1θ•ίθρ« Ι)6Ι10Υθΐ6ΐΙ-

ιΪΛΐη , ιΐίχίι : δι ηθ8ΐί Ίη 6Ϊ8 3ΐϊ<|ΐιο$ ίικΙη^ίπο», οιϊ.ιιη

ηιοοπιιιι ριτοπιιιι ιιι3§ϊ•,<Εγο$ οιιιι5|Γ1ιι6. 7. ΙηΙτοάιιχΛ

πκϊιίιι ο! ραΐΓίΐη αά ΙΊιηπιοηαη. 8. Εΐά'ιχ'ιΙ ΓΙκιιίιο αΛ

ΙμιιΙι : 0*01 $ιιιιΙ αιιιιί άίΐηι/η νϊΐικ ί»Α'? Οιιοιιίίΐιη \ί-

ά'Λ δβιιειη εχΐΓβηχ 8οιιοΐΙιΛϊ8 , ηα.ιτίι ηηηοηιιιι ηιι-

ιηοπηΐ). 9. Ει ιΙίχΊι Ιμοο : ϋίπ αιιιιοηηη ΐιίια: νιεα^

ηιιΊΙιηί ρΐτί0τΐιια$ αιιιι. V ί «ίο φιοηιοιΗ) οιιιιΚ!8 }ιΐ8Ιϊ ίη

Ιιαε νίια Ιιιιικί ββειη ,ίιι|ηο 8Ϊ ίη ρεΓ0§ηιΐ3Τί(Αΐ6 τιτ«-

γομΙιιγ , ί(3 αΙΤοοτΊ δΐιηΐ. Λιιϋϊοβ οιιίιιι οι Ο.ινίιΐ ροδί

η«κ; «ίίοειικιιι : Οιιϊη ρεΓ<φ'\ιαι$ -εφο $ιαηίη Ιίτνα , α

άάνεπα {Ρ$αΙ. 58. 15) : βϊοιιι οΐ Ιιίε ιΐίείΐ, Οίοι ωιιιο-

Γβιη νϊΐαι ιηεοα , ηιιϊνιιι ρεη-αΗηη ιγομ. Γι-ορίοι-οπ «Ι

Ι'αιιΙιΐδ (ΙίοοΙιηι ιΚ; ]ιι>ιΐ8 ΪΙ1Ϊ8 (Ηο*γ. II. 51 1, οοιιΓολ-

$0$ ίΗθ8 80 ςιι.ΐ8ί ρθΓθ£πικΐ8 οι ηι1νεη:ΐ8 0&80 βιιρο*•

(ΟΓΓ.Ίηι. ΒΊε$, ίιιιμκΐ , αηιιοηηιι ΐίιιε ιηεα>, /ραΙηι$ ρετε-

αήιιιι$ $ηιη , γοιι/ηιη ΙτΊφΜα αηιιΐ , ;ι««γι ει πια/ι /Ήγ-

γιιιΛ, εΐ Μοιι ρεηεηηιιηΐ αά άη'$ αιιιιοηιηι νίια; ριιίηιιΛ

ιιΐι'οΐ'ΐιιιΐ'. Ιϋι'Λ, Ίιΐι,οίΐ , φΐίΙιιΐ8 ρι'Π-^Ίιιιΐϊ Γ«ί , ρ:ιιιοί

01 ηκιϋ Γιιοηιηι. δίξΐιίΐίειΐ ηίο 3ηιιΟ$ ίοι-νίιηΓκ, φιηιιι

8051'ιηιιίΐ ηρικΙ Ι.η1ΐ3ΐι ροδί Γος.Λΐη, φιίιη ριΌρΙοΓ Γιί»

Ιιόιιι Γι-(!ΐ : (!•.•ίιΐ(1ο ροι-ι η.'ϋίΐιιιη ηΐι ο:ι Ιοεο , Ιικ-ΐιιη»

φίοιιι Μι.Ιο ιοιιιροΓϋ ΙιαΙιιιιΙ ρνορίιτ ιηοηοηι 4ο>ορΙι ,

ο» ρι-ορΙβΓ 3Ίίη8 ίηΙοτ]ι?0Κ»5 ιιιί80Τί:ΐ8. Οιιαιιΐιιηι οηίηί

Ιΐιιιιιΐ'οιη οιιιιι ΙιΐΙιυίδδο ριιίαδ , (ρΐ3ΐκΙιι ρι-ορίον 8ΟΓ0»

Γοηι δνΐΗοοιι οΐ Ιαλί ΧΜηιιβϊ εΓτίΐ3ΐί8 νίπ» οΓοίιΙιτιιιιΙ

ει 0ΙΙ1Μ08 ςιιϊ ίη δοείιιιΪ8 ογπιιΙ οαρΐί\Ό8 ι1ιιχι:Π11ιι?

ΟϊοοΙι.ιΐ ι ηϊιη ιιιηε ίιιιΙίι-.Ίΐΐδ αηϊτηϊ ηιιί(.ιβιιΐ ίιι φιο

β:•:ιΙ : ΙιιιίιΙίοαιιιη ιηι' /ΌοίιΑ'ι , ίΐα Ηί ικιιίιυ ΙιιΑνητ \ηΙ(ΐ

ΙιανιΙαηΜ ΐοΓπιηι. Ε#ο αηίειη ϊη ρητνο ιιΟιιιογο ιιιιη.

Ει Γοη^τ^αΐϊ ίκροΓ ηιβ, οοικί'ι/οβι »μ : ει άεΙίΊ>0Γ ο! εαβ

1 1 ιΙοιιιηβ ιιιιίι (6'<τη. 54. 30). ΡΓηρίοι-οβ (Ιίιίι : Ραιιεί

ει ηιιιΐί άία αιιηυηιιη νίια; ιιιλγ. II. /•.'( 1ο$ι•ρΙι Ιιαΰΐΐαη

(ιχϊί ριιΐι-,Ίΐι εηιιιη ε! (ταΙτ($ $Η0$ , ει άειίί! οί< ρο$κ$-

$ίοηειη ϊιι ί< ιτκ .-Ει/ι/ριί , ίη ορώαα Ιεπα , ίιι Ιεττα

Καιιιειιβ, $ΊαιΙ ρπειεραταΐ ΡΗιιταο : 12. ει [ηιηι<Ίΐΐαιη

ηιαΉΙιιιΙιιτ 1υ$<'ρΙι ριιΐΐϊ ιΐ ι'ιαίι-'ώιΐί $ιι'ι$ , <•/ οιιιπΐ

(/οιιιμι' ραίτ'η ιιιϊ , (ηιιηεηίαιη «ογηιιι/μιιι εοτριι». ΙΙοο

(Τ.ιΐ ιριοιΙ (ΙίοοΙιαι ΓΓ3ΐΓίοιΐ5 : Μ'ηϊΐ ηιε ϋειι$ ηηιε ι ο* ,

ιιι τείίηαηετΐΐατ νοοί$ ροη'ιο $ηρετ Ιεηηηι ; βΐ. /ιι ν'ιίαιη

ιιη'μ'ι ηιβ ϋευ$ αηΐε Μι (6'βιι. 15. 7. 5). ΕηιηκηΙα ιιιε-

Ικ&αΙητ, ΊιιφίϊΙ , ε'ι$ κτιιιιι/ηιμ οοΓριιι.

Ληϊιηα \(1 εοτρ$1$ ΙοΙιι$ Ιιοιηο. (ΙιιυιιιοιΙο $ε αε$$ετΗ

ΙοΗρΗΜεταα £ανρ!ίο$, κνιίαιίο [ιιιηε. — (}ιιίι] «■>!,

8(πιηιΙιιιιι εοιριι$? 0ο3ΐιΐιιιη 8ΐιΓΓιοίοΙι:ιΙ υηίοιιίφίβ.

Μο8 οιιίιιι ο&1 δοι-ίρΐιΐΓΧ ηΐίηιιηιιϋο ,ιΐι .ιιιίηι.ι Ιοίιιιη

Ιιιιιιιίιιοηι ηοιηίιι.ίΓΟ , ϋΓκρι;ιιιϋο α οοιοογο. Ει 8ΐ6ΐιΙ

8ΐιροιίιΐ8 (ΙίοοΙι:•Ι, Ιη κρίηαα'ιηία ανχηι;ιιε ωιίηιαύιι$ ι/ο•

$εεηάίι 1αεοΙ> Ίη ΛΖανρΐηη ((.'««. 40. 27); υι ύίοοΓΟΙ



μβ δ. ίο.ϊχχΐδ αικΥδυ&τυΜί ΑΚΟΙΙΙΕΡ. ΟΟΧδΤ.Α.ΝΤΙΝυΡ. ΓΛΙ

-Κι'ρίΜΐ^ίηΙΑ Ι|ΙΙ!ΙΙι|Ι1(! ΤΪΓΟΪ ΟΙ ηιιιΙίβΓ<?5 : ΜΟ ρΐ Ιϊίο ,

ΗεαιηιΙκηι τοτριι , ί • Ι 051 ρΓΟ δϊη^ηΐίδ ΙιοηιϊιιίΙιιΐδ. Κι

Ιιι13 (|ΐιίΊι".ι .4".,:ν(.|ιΐ5 ιί ϋι.Ίη3ΐι γογιιπι ιτξίο Γηιιιο

Ι.ίΙιΟιμΙκιιιΙ, ί|ΐ»ϊ .•ιιι!ι•τιι ρι-ηςρΐ'π: ηςοίκιιιΐ, 1ι-ιΙ(ΐ•;ι1ο>

ιρΐ3*ϊ ο\ Γο:ιΐΊ1ιιι•> ριχΟιιΟηΙί» ΓπιιιΧ'ΐιΓη. 15. Ρτητηειι-

ίι/ιιι ϋηίιη, Ίιιΐ|ΐιϊι, ηοη εται ίηοιιιιιί Ηττα. ΙιηιιΙν'ιΙ εη'ιιη

Ι ιιιηιι νιρτα νιοιίιιιη. ί)ε(εεϊι «ιιίειη Ιεττα Αΐ$ηρΐί Λ

Ιεττα (Ίιαιιιιαη ρην [ηηιε.

4. ΥίιΙβ ίιιι-ΠβυϊΙοηι ϋοΐ μιΙΙϊοϊΙπιΜικ'πι 01ρΓθ\ίϋ>η-

Υι:ιιιι : ιριο. ιιοιίο :ιηΙοηι»ιη ϊηνηΙι-δοοίΌΐ Τ:ιηΐ0δ.ρΐ5ΐιιηι

.;ιι ]Ε^νρΐιιιιι ιΐο.ΐυχοηΐ , ιΐι• ίϋηηι δοιιΓίΓΟΙ αη^ικίΜΐη

<\η-Λ•. -νοιιΐιιη ιτηΐ Ίιι Οιιηη.ιη. Κι οηιηίΐιιΐδ ίΙΙπο Λο-

< ηιτοιιίΠιιιϋ, Μ. ϋοηατεραεϊι, ϊηι;ιιΊΐ , 4οι?ρΙι οηιηεηι

ρεεαηίαιη , Ιιηη εοτκηι φιΐ εταηΐ ΐη Μαηρίο , φιαιη

εοτηιη φιΐ εηηιΐ ίιι ΟΙιαηααη , εϊ ιΐε [τνηιεηία ει» άΐι-

ρ.ΊΐιιιιΊι. 15. Ει άε(εεΐί ροιίεα ρεειιηΐα. ΙηιροτΙανΐΐ

ειι'ιιη οιηηαιι ΐη άοηιηιη ΡΙιηταοηίι. Χ'εηετιιηΙ αιιίειη

ΑΖι/ι/ρΐη οηιηα , ει άκώαηΐ : ϋα ιιοΜι ρηηα : (I αιτ

ηιοτΐιηιιτ ιιιιίείε* ϋί(εε\1 εη'ιιη ρεα»ήα. Νοη ηιιιΙ ηο-

Ιίίκ, ίιιαυίιιηΐ , ρΐυχοδ ρεπιιιΐ:ο, ιπ οηνιηηΐδ , οι ϊύοο

Τηηιβ ροππιπί. Νβ ίςΐΐϋΓ (Ιι'.-ρίπ.ηί ηοδ , ι\α\ 3 ηιοΠι»

ίΐ;ι ο!ιϋίιΙι•ιηπΓ, δ«1 ρπυΐιο ικιοί* ρηηβδ πΐ νίταηιιι* . 01

ικ ηιοιϊιιΐϊΐιιι•. Ι β. ϋϊχΐι αηιεηι εΐι ]ο*ερΗ : Αβετίε ρε-

εοτα νειίτα , ει ή<οο τοί'α ρηηα. 5Ί οιιίιη η<•η δηρροΐίΐ

ναΐιίκ | οχιιη'.ι , ϊικριίι , ηοοίρϊο ί•ΐ ροοοι-3. 5ϊ ιΙε[ε•ϊί

ρβεαηΐα, .-. »ΐυ ι;<•Η( ■ ροοοκι νοίΐη , οι ΐοχίρίι-ΐί* ραηο«.

17. Λ/ΙιΙιιχιηηιΙ οηΙιίιι ρει-οηι, εΐ (ΙεάΐΙ ει» ρτο εηπΐι ' ,

ι : (ΐιΊί•η$, ε! ουί>ιι$, ει αιΐιιΐ$, ει αία'ιΐ εοι ρτο ρεεοτώη»

ίηΊί. 18. ΥειιεπιιιΙ ιιιιίαπ αά ειιιη εΐ αηηο $εφΐι•ηΐΐ , ε!

ιϋχιΊΐιηι εϊ : Λ'β (βτΐε ρετεαίΗία , ηεφιβ ρεαιιιϊα βο6ϊ«

αιρρείϊΐ, ηεψιε ρκοτα : ΌΐΗΗία ηιίηι αρηά Ιε άοηιϊηηηι

ηοιίτιιιη ιιιιιΐ. ΛΊ'/ιΐ/ «ι/ιβ ηοΒΗαΙηχΙ τείκίνιη εαΐ,ηικπι

ρτορτ'ινιη εοτριι» εϊ Ιεττα ηο»Ιτα. 19. ΙΊ ίι/ίίΗΓ ιιυιι

ρεΓοαηιιιι , ροαϊίΐε ηο$ ει Ιετταηι ηηΐταιη ριο ρωιϊνια ,

<1 εηιιιηι εΐ'ιαηι ηοι εϊ Ιεττα ιιοιίπι κτν'ι ΡΗαταοηη. ϋα

ίειηεη , ηί $£ΐιώκηιιι$ εϊ ν'ιναιηιιι, εϊ Ιεττα ηοη τεά'ιαείιιτ

ίη ιυΐίίικίίπειη. δοίρί 8 ίιι κ ;ινΊ 1 υ Ιοιιι 5ϋΙι]οοοπιιι( , <•1

-ΙβΓΙΜίη νο;.ιΙϋΙι•πιιιΐ , ϊιη ιιΐ ηϋ ρο$$ΰηΙ : 1ηηΐ3 Γηηιϊδ

ιΐ60Ρ8!.ίιηδ \Ίι'Λ.Ίϋ.ΕΐαεφιΗ\νΗίο*ερΙιΙεττινΗ Αί^η-

ί Ιϊοηιηι νΐιατποη'ι. Υεηάιάιτιιηΐ εη'χιη εαηι (ιηηε εοαπ'ι.

Έ( [αεία ε$1 Ιεττα ΙΉαταοη'ι». 21. Ει ρορηίκιη $ϊοΐ ίη

μίτοι ι«ΰ]ί-ηΙ αο εχίτεηι'ιι βιιΐϋιια Λ^αι/ρΗ ιαφιε αά εχ-

Ιτεηιοί : 1ϊ. εχεερί» ιεττα ίπεετάοΐιιηι. ΙΙΙΐί εηϊηι άΜι

Ρηαταο ε'ώο$ εϊ εοιηαίετηηΐ ; ει ρτορίετεα ηοη νεηάί-

άετιιηΐ Ιετταηι ιηαιη. ΥϊιΙο ιρι»η!ιι$ ϊιιΙιΙΙμ'Ιιι* , οι

(]ΐιαηΐ3 ορίβηιία ίοδορίι ΓιιβπΙ. ΙΙ!ο$ ηοςυβ Γηπτιπη

ΛΧρΟΠΓί ρ«ΓΙΤ1Ϊ5ΪΙ , VI (ϋϋιιοηΐ 10ΓΓΠΙ11 3θ|ΐιΐ$Ίνΐι Ρΐιη-

ηοιιΐ , 8ίηιιιΙ(]πβ ΓιιοηιιιΙ ΛΙ^ρΐϋ οιηιιβί Ίη δοηϊΐιι-

ιρπϊ Γΐ•(ΐ3οΐϊ. Υ^ο , ο1)«οογο , Ιιϊο ίιεπιπι βχϊιιιϊηηι (ϋ-

ΙίίειιΐΪΒπι, οι ρΓονίιΙεπίίηηη , φΐ3πι ίτ};3 Ϊ1Ι»8 Ιιηΐιοΐ.

23. Οιχί/ οιιίηι Μαηρϊΐη , Εεεε αεφιϊ»ΐνΊ γοι ει Ιετταη

ιτι/ΐΌΐιι Ηοάίε ΡΗαηίοιιΐ. ΛεπριΊε ίαϊΐιιτ νοϋ$ $ειηίηα, ει

ίτηιϊηαίε ιετταηι : ει η (ηετϊηΐ ρτονεηΐηί, 21. ώώίιϊα

ανΐηίαηι ρατίηη ΡΙιαταοηΊ : φιαίηοτ αιιίαη ρατία

ετηηΐ ΐειίτα ίη κιιΐίη ιεττα; , ει ΐη ίίοηηι γορϊι , εϊ Ιοίί

'•'""""' ΐ'ί"5(ι•α'. Μ.ιβη:ι ΜΙ)θπι1ίΙ.Ί5 , ίπ£ΐ'η8 ρι-ονϊ«Ι••ηΐϊα ,

«ΐΓΠ*3ΐιίΙϊδ δοΐΐϊοίΐυίΐο. Ιίΐεο οι ϊΐϋ β^ιιοδοοιιΐοϊ Ιιβιιβ-

1 Ιη κ>|•ΐη «ρίιιία ΐηι<.>ΐ'|ΐΓ(ίΐϊΐΗΐ5 1(?£ίιατ, ει άεάίΐ είί ρωια

Πι•Ϊ3 , (ΙίοιιηΙ : 25. ϋιΜββιΙϊ ηοι, ϊην.ηϊιιΐΗΐ εηίια ι/τιΐ-

Γιαηι τοταιη αΌιηϊηο ηο*Ιτο ; εϊ ίττιικιι ιλτι' /'Αατηαηίι.

Υϊιΐί^ΐϊ ΙίΙι0Γ3Γιΐ:ιΐβηι? Μ:ιπι ηυϊι νϊιΐίΐ «ο& ιιϊιηϊβ |χ•-

ιιιιι ί;ι ι ιιιιΓιτΙοί , εη^Ίοεδ ηιιηιιΐιιηι 1:ι1κιγοιιι Π α-πι-

ιηιιαιη «ιι?Γιικτβ οιιζίηΐιΐΓ εοίοιϋο ιοιτηιη, (Ιίκϊι : ϊ><.•-

ηιοη τοίΜβ 02θΜΐ|ΐρ0ιΙίΙ:ιΙκ), \Ό8 ηιιΐίΐη οηιιιβιιι αΙ;:ιιιι

οιΐΓ3ΐιι εχΐιίυοίο. Ει $ϊ Γαεπηΐ νοϋϊβ ρΓονοηιυί, «Ι.ι-

Ιπΐϊί ρηΠι-Αι (ΐιι:ιιη , ηιηΐυοΓ .ιιιίοιιι νε$ΙπΕ «πιηΐ, ει

ΙΤΙ0ΙΤ68 ΙΐΙιιιΓΙΗΙΙ, ( Ι .'ιΙίΒΙΟΙίί.Ρ ΜΙΙΙΐρ(4Ι$. 26. Ηβε 0Κ-

Ιειη ηχαηάιιίαιη ροίηιΐ εϊί ίοαρη , «/ φώιίαηι ρητΙεπι

άατεηΐ ΡΙιαταυηι , εχεερία ιοία ΗκετάοΐΜΐη ί.ττα.

ϋαεετάοΐα εοΐεηά'ι. — Λ ιΐιϋηιιΐ <γ\\ πιιιιο τίνΜΐΚ ,

(]ΙΙ31113Π1 ΟΙΪΙΙΙ 8308Γ(1θ!υΠ1 ίιΙοΙοΓΙΙΙΙΙ ΟΙΓ.ΗΜ Ιΐ.ιΙιιΙΓ-

γϊίιι ; ΡΙ Λ5€3ηΐ υΐ τοί &3ΐΙοηι ρηΓοιη Ιιβίιοηιιΐ ΙιοιιβΓοπι

ϋϊ (]ΐιϊ1ιυ$ οηιηϊιιηι Ποϊ ιΐΗΐιί-ΐιτίιιπι οκϋϊΐιιιη , οι <ρη

^ηι-<•ι .Ιγ.Ιϊιι ιιΐΝ^πίιϊ 50111. δι οιιϊιιι 6ΐΤ3ηΙο8 ϊΙΙϊ.ίΊ ϋιη-

Ιιιιι ίϋ. Ιοπιιιι (ΐιπιιιι Ιι.-ιΙκΊΐΐο.'ί, ςιιΪ3 εχ Ικκ? ριιίαΐκιικ

ίιΙοΐ3 πιη§ϊ$ «ηϋ, ίι.ι οοΓίιιιι ηιίιι'ΐΒΐπκ εοΜκηΙ : ιμι.ιιι

13 πι ιι οικΙοηιιι.Ίΐϊοιιο ιΐίμιιί , (|πί ιιιιιιγ ίηιυιίιηΐΗϋΙ

<|ΐκΐ(1 3ιΙ ίϋιιι ιι.ίι 8ροεΐ3ΐ ειιΐΐιιιιι ? Λ η ηεϋοίιί-ί Ιιιχι»•

γριιι ηϋ Οΐ'ΐιηι ίρ8ΐι;η Ιηιιι-.ίιο ? Νβ ϊ^ίίυΓ Γθ*|Γιοϊ:ΐϋ πηη

εοΐ Ιιοηκδ οοηΓιτΙϋΓ. Νβη οιιίηι ργο^ογ ΜΙιιιμ «ΙβΙ••»

φΐη»1 ιηιιπι ΡδΙ Γλοργο ; «5;Ι ρπο; 1•τ ίΙΙυιιι . οηΜ* μ« ■

ειτιΐ.ιί οι, υΐ οι .ίΙι ίϋο ΓοίΗΙιιιΐΙοηο» «ΙιοΠϊιιι ηοΐ'ΐ-

ρϊ.ΐδ. ΡπιριΟΓ ιρι κΙ εϊ ιΙίοΊκιΐ : χΊιί (εεετΊι ιιηΐ /ιογμ»,

ιιιιΛι' [εεετϊΐ ; οι, <_)ιιί αείίρϊι ριορίιείαη ϊη ηοικϊηε ;*■»-

ρΐΐϊΐιε, ηιεηειίεηι ρτηρίιεία αεείρϊε! (ΜαίιΙι. 2•ϊ. 40. 10.

41). Νιιιιι οιιίιη 3 (Ιί^ηίΐ3ΐο νιΊ νίϋΐηκ: ηιϊηίδίΓοηιιι

Ιϋιί ΓΟΐιϊΙιιιιΊ Ι)ιιηιϊιιιι$? ϋο αΙ;ΐςτίΐ;ιΙι•ηι ιιι.ιΐη νιΊ <■■»-

ΓΟΠ31 , νοΙ οιιιιιΐι'ηιιιηΐ . Κι >ϊ«•ιιΙ (Ιιιικιγ, ιριί ριορίι τ

ϊρίυιη ίιιιρί'ΐκΙίΐιΐΓ , ιηιιΐΐιιιιι ρβηΐ βϋυοϊχ ( ρτορηη

οιιίιη δίΐιϊ ΓιοϊΙ [>ουδ ςιιχ ίη δΟΓνοδ δυο« οοΙΙπο.ίιιιηγ),

ίΐ:ι οι ίΙΙοπιιη οηηίοιιφίιΐδ ηιπΙ .ιβι ο δΐιροΓΗη ρ,ΓΠ3ΐη

ιιοΐιίδ ιΐυίοιοΐ. δϊοιιΐ ΓΒΪιιι βϋΐιιη 0850 Ικιιιοτοηι, Ϊ!3 Ι'Ι

οοιιΐοη:ρ!ΐιιη (Ιιιοϊι : ίϋ {[ΐκκΐ δοίοηίοδ, ηυηιηιι.-ιιη ιι*;-

ςϋ^ΐιΐιιιδ (ΐιΐΐιιηι φιΐ 5.ιιοιιΙοΙίΙ>ιΐ3 ϋοί ιΙοϋιίΙιΐΓ. Ι Ι

Ι«!θ (Ιϊοο, ιιοιι Ιηιιΐβιη ίΙΙοηιηι ηΐίοηοιη ΙκιΐΓβιΐδ, ηιι.ηιι-

Ι:ιιιι νοβΙΓΧ ('3Γί(.ιΐί$, πιρΐιΊΐί νοδ ίιι οιιιιιίΐιιιδ |:κτϋ.ι-

ΟΟΓΟ. 0"'<Ι ΟΙΙΪΙΙΙ ΙαίΙΙΙΙΐη (]3> , ί]ΙΙ3ΊΐΙΙΙΙΙ 30θίρΪ8 3 Πο-

ηιίιιο? ιριηηΐιιπι ηπίοιιι οηΐΐιιιιι ΐΠΌκΤ Αΐίηηιοιι οΐ

|>ΙΌ ί 11ο \Πί, 01 '|1ΐί ίιι ρΓ.Ι'δΟΙίΙΪ νϊΐ.ι δίιιιιιΙ ιΙίκδοΙνίΙιΐΓ,

ίιι ΠβΙοδ αοοίρκδ ηιοΓΟβιΙοδ, οι ίικΊ7»!ιίΙί:ι Ιιοηη.

5. ΙΙ;ι•ο ηιρηίο νοΓβηηΙοβ, ρΓθ|ΐβΓοπιιΐδ ϊϋ βοπιηι <Ίι-

δθ(|:ιί:ι , ηοη ηΐίοικΙ,-ιιΐι:, 8οηιρΐιιπι, δοϋ Ιικπιηι οι λγ-

0ο8<ίοηοιη, ηιι:ο ϊικίο ι<3Μ:υιιΙιΐΓ. Ναιη ϋί νίϋοιι'οβ νίιί

3ΐίου]η» 8ΧΌΐ!3Γί ιΙί§ηϊΐ:ιΙο ίιι-ί-ηίδ ί;ιηιίΙί:ΐΓ0ΐη , ο|>ι•-

Γ.ίιιι ιΙ.ιιηυδ Ιιΐ ηπ.ιιΓιιιη ριΐ8ϋ:ΙιίΙο ο£1 ίΙΙί ρτπ'δΙοιιιΐΜ

θΙι>θ(]ΐιϊιιιη, <?ο<;ϊΐ:ιηΙβ< οΓϋαη ι]ΐι;ι• ίΙΙί οχηίυοιιΙιΐΓ, οί'ΐϊ

(Ιοιιιίηο βοοοϋοΓΟ, «Ί ίΙΙιιιη Γ.ιΐηίΙίηΓΟίη ιιΐιί <ίριιϋίι :ιι ϋ

ρηίΓο.ιο δΐιο, ηι:ι]οΓοιιι ικιΐιίδ πριιϋ ουιη Γανιιτοιη Γ.»η-

ιΊΙίιιΐιιπιιιι ο-<δθ : ηιιιΐΐο πιηςίί Ιιοο ογϊΙ πριιιΙ ιιηίνεΓ-

δοι ιιιιι Ιίοιιιίοιιιη Νιιιιι >ί , ι]η:ιικΙη ηιιίδ ίη νυΙ^.ίΓΟίη

3ΐί(|ΐκΊη 01 ίη Γογο .ίΙι]ογιιιιιι Ιιοιιί^ηϊΙηΙοιη 01 νοηιιΚΪ-

ΒΟΓΠΐίοιιοιη ίΐΐίηιιιιιιι οχΐιίΐιυοηΐ , ϋοηιίηυδ ςιιχ η'ηηΐ

ΝίΙιί |ΙΙ'θρπ3 Οδ<0 (ΙΐΙΟΟηδ, ρΓιΊΙΙΪΙΙΪΙ 80 ίιι Γοςιιιιιη ίιι•

ΐπιιΙιΐΓΐιΐΓΐιιη οηδ (]ΐιί »Ιί<ριϊιΙ Ι<οηί ίΙΙί ΓοΟιτίηΙ , «ΙιΙί-

«ίιιπιιιι : νί»ί«, Ι>εηε<1ΐηΊ ΡαΙτϊι ηιεί , οηϊα ειητίτι . ει

αΊ(ϋ$ιίί ηιϊΐι'ι ηιαηάιιεατε (Μαίιη. 25. 54) : ιηιιΐιο ηιη^ίδ

€08, ηιιϊ ρΓΟρΙΟΓ Ποιιιη ηΠϋ§ΊΐιΙιιι• , οι 830(Τ(Ιοΐίο ίη»ϊ
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πον. ΚϊαΥ πάσης τής Αιγύπτου καΑ Χαναάν λιμώ δια-

φθειρομένης, ούτοι έν εύϊτηρία έτύγχανον, καθάπερ

Ιχ πηγών έχοντες έπι,δίέοντα τον σΐτον. Σίτος γαρ,

φησιν, ού» -ην έν πάση τή γ•^. Ενίσχυσε γάρ ό

Λιμός σφόδρα. Έξέ.Ιιπε δέ ή γή ΑΙγύπτου καϊ ή

γη Χαναίιν άπύ τον Λιμού.

δ'.Όρα τοΰ θεού τήν άφατον κηδεμονίαν, δπο>ς πρδ

της επιτάσεως τοΰ λιμού τδν δίκαιον είς τήν Αϊγυ-

πτον κατήγαγεν, ίνα μηδεμίαν αίσθησιν λάβη της

στενοχοιρίας της μελλούσης καταλαμβάνει*/ τήν Χα

ναάν. ΚαΙ πάντων έχει κατατρεχόντων, Σννήγα;•ε,

φησίν» Ίωσί^φ άπαν τύ άργύριον τών τε έν Αϊγύ-

•ΤΓ^> καϊ τώ>• έν τη Χαναάν, καϊ οϋτω τον σϊτον

αννοίς έχορήγει. Καϊ έξέΛιπε Λοιπΰν τύ άργύριον.

ΕΙσήγαγε γαρ άπαν είς τύν οίκον Φαραώ. 'ΕΛΟόν-

τες δέ πάντες οΐ Λίγύπτιοι έ.Ιεγον • Αύς ήμίν

άρτους• καϊ Ινα τΐ άποΟνήσκομεν εναντίον σον ;

ΈξέΛιπε γαρ τύ άργύριον. Ουκ. έτι, φηιιν, έχομεν

αργύρια, ώστε ώνήσασθαι, καϊ δια τούτο ύπδ τοΰ

λιμού ά-πολλΰμεθα. Μή τοίνυν περ:ίδης ήμας ύπδ τού

θανάτου πολιορκουμένους, άλλα παράσχου- ή μΐν άρ

τους, ίνα ζώμεν και μή άποΟάνωμεν. Εϊπε δέ αν-

τοίς Ίιοσήφ • Φέρετε τά κτήνη υμών, καϊ δώσοί

νριϊν άρτους. Εί γάρ μή εΰπορεϊτε, φησιν, αργυρίου,

δέχομαι τά κτήνη. ΕίΪ£έ.Ι•-Τί• τύ άργύριον, τά Τρίμ

ματα υμών κομίσατε, καϊ λήψεσΟε άρτους. Ίίγαγον

δέ τά κτήνη, καϊ έδωκεν αύτοΐς » άντϊ τών ίπ

πων , καϊ άντϊ τών προβάτων, καΑ άντ\ τών Ροών

χαϊ τών δνων, καϊ έξέΟρεψ-εν αϋτσυς άντϊ τών

κτηνών αυτών. ΎΗΛ0ον δέ πρύς αντίν καϊ τζ> ετει

τώ δεντέρφ, καϊ εϊπον αΰτώ' Μήποτεέκτριβώμεν,

μήτε αργυρίου εύποροϋντες, μήτε κτηνών πάντα

γάρ πρύς σέ τύν χύριον ημών έστιν. Ουδέν οδτ

■ήμίν έτερον ύποΛέΛειπται , ή τύ Ιδιον σώμα,

καϊ ή γη υμών. "Ινα οδν μή άποΟάνωμεν, χτήσαι

ημάς καϊ τήν γήν ημών άντϊ τών άρτων, καϊ

έσόμεΟα καϊ ημείς καϊ ή γή ημών παίδες τώ Φα

ραώ. Λύς σπέρμα, Ίνα σπείρωμεν καϊ ζώμεν, καϊ

μή άποβάνωμεν , καϊ ι\ γή οϋχ έρημωθήσεται.

Εαυτούς κατεδουλώσαντο, κα\ τήν γήν άπέδοντο,.

ώστε δυνηΟήναι διατραφήναι • τοσαύτη τοΰ λιμού γί-

γονεν ή ανάγκη. Καϊ έκτήσατο Ιωσήφ τήν γήν

τών Αιγυπτίων τφ. Φαραώ, 'λπέδοντο γαρ αυτήν

δια τήν ανάγκην τοΰ Λιμοϋ. Καϊ έγένετο ή γή τώ

Φαραώ. Καϊ τύν Ιαίν χατεδονΛώσατο αΰτώ εις

Λα'ιδας άπ' άκρων ορίων Αιγύπτου έως άκρων,

χωρίς της γί[ς τών Ιερέων. Έκείνοις γάρ έδωκε

Φαραώ βρώματα, , [1520 1 καϊ ■ήσΟιον ' διά τοντο

ονκ άπέδοντο τήν γήν αυτών. "Ορα πόση ή σϋνεσις

χβή σοφία τοΰ Ιωσήφ γέγονεν. Ούτε τοΰ λιμοΰ συντ

βχώρησεν αίσθησιν. αυτοί; γενέσθαι, κα\ πάσαν τήν

γήν τφ Φαραώ προσεκτήσατο μετά τοΰ. κα\ τους Αι

γυπτίους απαντάς καταδουλώσασθαι. 'Αλλά σκόπε;

μοι ενταύθα πάλιν τήν ύπερβάλλουσαν αυτού κηδεμα-

νίαν, ήν περ\ αυτούς έπιόζίκνυται. Είπε γάρ τοις

ΑΊγΟπτίοις ■ Ίδοϋ κέχτημαι υμάς καϊ τήν γήν

υμών σήμερον τώ Φαραώ. Λάβετε οΰν έαντοίς

σπέρματα, χαϊ σπείρατε τήν γήν • καϊ έάν έσται

τά γεννήματα αντής, δώσετε τύ πέμπτον μέρος

τώ Φαραώ • τάδε τέσσαρα μέρη έσται νμ'ιν αντοΐς

είς σπέρμα τη γη, καϊ είς βρώσιν ϋμϊν καϊ πάσι

τοις οίκοις υμών. Πολλή ή φιλοτιμία, πολλή ή πρό

νοια, άφατος ή κηδεμονία. Διο κάκεΐνοι αίσθησιν λα-

6 λιτές της ευεργεσίας, φασί ■ Σέσωχας ήμας, εύρο-

μεν χάριν εναντίον τον κυρίου >ίμών • καϊ έσύ-

* ί.\Χ ΊύΛ^ιΛ άρτονς.

μέθα. παίδες τώ Φαραώ. Είδες φιλοτιμίαν, Έ~=:δή

έώρα αΰτοϋ; χατειργασμένους ϋπ6 της ένδείας, λογι

ζόμενος όσον μέλλουσιν ΰπομένειν κάματον γεωρ»

γουντε; και τα/,αιπωρουμενοι, φησ Το μεν σπέρμα

ομίν εγιο χορηγήσω, ύμεϊς οέ την επιμελειαν την

άλλην άπασαν έπιδείκνυσΟί.. ΚαΙ έάν γένεται τά γεν

νήματα, δώσετε μέρος έν • τά δέ τέσσαρα ύμϊν Ισταΐί.

κα\ μισθδς τών πίνων, χα\ πρδς διατροφήν αυτάρ

κεια. Καϊ τοντο δέ έΰετο αντοίς τύ πρόσταγμα/

Ιωσήφ, ώστε άποπεμπτοϋν τώ Φαεαώ, χωρϊς τής

γής τών Ιερέων μόι~ης.

'Ακουέτωσαν οι νΰν, οσην τοις ίερεύσι τών ειδώ

λων προνομίαν παρεΐχον τδ παλαιόν και παιδευέ^Οω-

σαν κάν γούν τήν ίσην παρέχειν τιμήν τοις τού τών

όλων Θεού τήν λειτουργίαν έγκεχειρισμένοις. Ει γάρ Ι»

εκείνοι πλανώμενοι, κα\ τήν περ\ τά είδιιΐλα Οερα-

πείαν έπιδεικνΰμενοι, ότι ένόμιζον διά τούτου μάλι

στα πλείονα τήν άμοιβήν άπονέμειν τοις είοώλοις,

τοσαύτης ήξίουν τιμής τους τούτων Οεραπευτάς, τά-

σης ούκ άν εΐεν καταγνώσεω; άξιοι βί νΰν τήν ε,ίς

τούτους θεραπείαν παρατεμνύμεναι; "Ηούχ ϊστε, δτι

εί; τδν τών δλων Δεσπδτην ή τιμή δια6*ί«ι ; Μή -

τοίνυνπρος τδν τήν τιμήν δεχόμίνον άφορα. Ου γάρ

διά τούτον οφείλεις ποιεϊν τά παρά σαυτοΰ , άλλα δΥ

εκείνον, ζ> ΐεραται, ίνα χα^ παρ' εκείνου τάς άμο:6άς

μετά δαψιλείας κομίση, Διά τούτο χα\ ϊλεγεν , Ό

ποιήσας ένϊ τούτων*, έμοί έποίησε• χαΧ, Ό δεχό

μενος προφήτην. εις δνομα προφήτου , μισϋύι-

προφήτου- Λήψεται. Μή γάρ άπδ τής άςία,ς , ή άπ6

τή; εύτεί.ε£ας τών .Οεραπευομένων^ά;. άμοιβάς σοι

παρέχει δ Δεσπότης ; 'Απδ< τής -προθυμίας. τής οη;

ή\ στέφανοι,* ή κατακρίνει. Και ώσπερ ή τιμή ή δ:'

αυτών γινομ^η πολλήν προςενεϊ τήν πα-^ίησίαν (οϊ-

κειοΰται γάρ τά είς τους αυτού θεράποντα; γινό

μενα), οΰτω χα'ι ή υπεροψία ή ει; τούτους πολ/.ήν

οίσίΐ τήν άνωθεν δίκην. "ίίσπερ γάρ τά τής τιμή;

οίκειοΰται, οϋτω και τά τής καταφρονήσεως; όπερ

είδότες, μηδέποτε άμελώμεν τής Οεραπϊίας τών τομ

Θεού ιερέων. ΚαΙ ταύτα λέγω, ούχ\ εκείνων τοσούτον

άντεχίμενος, όσον, τής υμετέρας Αγάπης, κα\ βουλε

μένος υμάς διά πάντων κερδαίνειν. Τί γάρ τοσούτον

δίδω;, όσον λαμβάνεις παρά τού Δεσπότου ; πόσην

[027] θεραπείαν εισάγεις; 'Αλλ' όμω; χαΐ υπέρ εκεί

νης τής ευτελούς κα\ έν τφ παρό'/τι. ρίίο συγκατα-

λυομένης αθανάτου; κομίση άμοίβάς , χα\ τά απόρ

θητα αγαθά.

ε'.'Απερ λογιζόμενοι, έπιτρέχωμεν ταϊς τοίϊύταις

διακονίαις, μή τήν δαπάνην λογιζόμενοι, άλλα τδ

κέρδος και τήν πρόσοδον τήν εντεύθεν τικτομένην..Εί

γάρ άνθρώπω τιν'ι τών υπερεχόντων έν άξιώμασι

βιωτικοϊςοίκειούμενόντινα ΟεασοίμεΟα, πασαν θερα

πείαν είς αύτδν έπιδείκνυσΟαι σπουδάζομεν,έννοούν-

τες ότι τά εις εκείνον γινόμενα εις τον προστάτην

διαβήσεται τδν αυτού , καϊ ότι εκείνος γνώρισα;

έκείνω, δν προστάτην επιγράφεται, πλείονος ήμϊν

άπολαύσαι παρασκευάσει τής παρ' αυτού εύνοία; •

πολλοί μάλλον έπ'ι τοΰ Δεσπότου τών όλων τούτο

έσται. Εί γάρ, κα'ι έπ\ τών τυχόντων κα\ έπ\ τη;

άγορα;έιόιίιμμένων εί έπεδείξατότί; τίνα φιλοφροσύ-

νην κα\ συμπάΟειαν, οίκειούμενος τά γενόμενα & Δε

σπότης επαγγέλλεται εί; τήν βασιλείαν είσάγειντοϋς

αγαθόν τι εί; εκείνους είργασμένους, κα\ έρεΐνΔβϋΓβ

οι ενΛογημένοι τοΰ Πατρός μου, ότι έπείνασα, καϊ

έδώκατέ μοι φαγεϊν πολλώ μάλλον τους διά τδν

1> ΟιιαΙιιοτ Π1.13. ίγκεχειρισμένοις, χαίτη Ιερωσύνη τβτιιιη•

μένοις. Επειδή γάρ. ΙπΙ'ν φΐιώυυ πλείονα τιμήν άιονί[ΐειν.
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θελν θλιβομένου;, καΐ ίεριυσύνη τετιμημίνου; ε!

•εραπεύσειέ τις, ού τής τοααύτης• άπολαάσβται της

Αμοιβής , Αλλά πολυπλασίονος , τοϋ φιλάνθρωπου

Μίβϋ έκ πολλού τοΰ. περιόν/τος νικώντο; Αεί τα τ.αφ!

ή4αών γινόμενα. Μη ιοίνυν, γινώμεΟα χείρου,ς τών

Απίστων, τών διά τήν περ\ τά είδωλα πλάνην Ετι κα\

τοσαύτην θεραπείαν. έπιόεικ-νυμένων ττερί τους τού

των θεραπείας• άλλ' δση ή δίαφορά τής πλάνης

ιιρόςτήν Αλήθεια-ν, χαΛ ιών εκείνων Ιερέων, πρδς τους

τοϋ θεού ίε£>ΐΓς, τοσαύτην διαφοράν κα^ περϊ την

τιμήν έπιδειξώμεθα. ίνα πολν,πλασίους «. νάς Ανωθεν

Αμοιβάς κομίσασΟαιδυνηΟώμεν. Κατφχησε δέ, φη••

»Ίν, Ιακώβ έν Αίγύχτψ, χα) ΐ[ύξήθ*\σΗν καϊ έχΛι\•

βύνθησαν σφόϋρα. Α9τη γάρ ην καΐ τοϋ θεού ή

ύπόσ-χεσι; πρδς αύτδν γεγενημένη, ότι Ποιήσω σε

ιϊς έθνος μέγα• Κβϊ έχέζησεΐ' 'ία*ώ<? δεχβεζτά

-τη. ΚιΛ έγέτοντο αϊ ήμέραι Ιακώβ έχατίν τεσ-

σαράκοντα έΛτά έτη, Λ•.ά τοΰτο τή; £ωή; αύτώ τδν

χρόνον τούτον έπεμέτρησεν ί 6εδς, Ενα της ταλαι

πωρία;, ής 4ν παντί τώ χρόνω τη; ζωής ύπίμε*νεν,

Αρκούσαν παραμυΟίαν κομισάμενο.;, ούτω τδ,ν βίον.

κατάλυση.

Άλλ' εί βούλεσθε, ίνα μή τώπλήθει τών είρημένων

καταχώσωμεν υμών τήν μνήμην, τα λειπόμενα εις

τήν έςής ταμιευσάμενοι, ενταύθα καταπαύσομεν τον

λόγον, εκείνο παρακαλίσαντες υμών τήν ΑγΑπην,

ώστε μετά Ακριβείας προσέχειν τοις λεγόμενοι;, και

τήν μνήμην διηνεκή τούτων κεκτήσθαι, κα\ ταύτα

διηνεκώς στρέφβ.ν έπ\ της διανοίας, και λογίζεσΟαι

τήν ϋπομονήν, ήν ο: δίκαιοι ούτοι ύπέμενον , τήν μα-

κροΟυμίαν, τήν πίστιν, ήν έπεδείκνυντο περ\ τάς τοϋ

θεού υποσχέσεις, ού παρασαλευόμενοι τον λογισμον

δια τά μετά τήν ϋπόσχεαιν συμπίπτοντα • Αλλά θα,δ-

(ίοϋντις τή τοϋ έπαγγειλαμένου δυνΑμει , ούτως

$παντα πράως Ιφερον, κα\ διά τούτων ευδοκιμούν.

Ιδού γάρ καν 6 δίκαιος ούτος μετά τδ έν έτεσι το-

βούτοις πενβήσαι τον. Ιωσήφ ώς άποτεθνηκότί»., είδεν

{(ί2β]• αύτδν τήν βασιλείαν τής Αιγύπτου κατέχοντι •

χαϊ δ θαυ^ιάσΐιος Ιωσήφ μετά τήν δουλείαν, μετά Ά

δεσμωτήριον, μετά τά άλλα πάντα , ϊπερ ύπε'μεινε,

τήν Αρχήν άπασαν έδέχετο τής χώρας. Κα*, εί βου-

λοίμιΟα Ιπιίναι πάσας τάς έν τ•ή Γραφ5) κειμένας

Ιστορία;, εϋιρήσομεν τοΰ; έι» αρετή απαντάς διά πει

ρασμών όδεύσαντας, κα\ ο•5τω δυνηΟίντας πολλήν

τήν Ανωθεν έπισπάσασθαι ρ^οπ,ήν. Εί τοίνυν βουλδ-

μεΟα κα\ ήμεϊς της εύνοιας ΑςιωΟήναι τής παρά. τοϋ

θεού, μή Ασ/^άλλωμεν εν τοϊ; πειρασμοϊς, μηδ^

διισχεραίνωμεν προ; τά έ-ιόντα ■ άλλα μάλλον χαί-

ρ<υμεν κα^ εύφραινώμεΟα τή πίσιει νευρούμενοι, ε!-,

δότες δτι ταύτη μάλιστα πολλής Απολαυσ4μεθα τής

τιρονοίας, εί μετ' ευχαριστίας άπαντα φέρειν μελε-.

ιήσο»μεν. Γένοιτο δε πάντας ήμά; κα\ τον παρόντα

Βι'ον, εν αρετή διάγοντας τών μελλόντων έπιτκχεϊν

Αγαθών, χάριτι καΐ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών

Ιησ.ϋ Χριστού, μεθν ου, τψ ΙΙατρΊ, 4μα τψ άγίψ

Π-.εύματι, δόξα, κράτος, τιμή, νϋν κα\ Αε\, χαΐ είς

τους αιώνας τών αιώνων. "Αμήν.

ομιλία ζς\

"άγγισαν δε, φησΛν, αϊ ίψέραι Ίσραη,Ι τον άχο-

θανε'ΐΓ, χαϊ έχάΛεσε τον ν'ών αντοϋ ιύ* Ίωσηφ,

χαΐ έΙχ,εΥ αίιτψ ■ ΕΙ ενρηχα χάριν εναντίον σου,

ϋπόβες τι\ν χεΐρά σον {>χο νον μτφύν μου , χαϊ

χοιήσεις ϊ.τ' έμε εΛεημεσύνην χαϊ άΛήθειαν,

τον μή με θά&αι ίν ΑΙγύχτφ • ά*1.1ά χοψη-

θήσομαι μετά τών χατέρων μου ■ χαϊ άρεϊς με

ίξ ΑΙγνχτον, χαϊ θάψεις με εν τω τάζφαϋτών%

'ό δέ εϊχεν • Έγώ χοα)/σΐύ χαζά τύ ρίμιά σου,

« Α'Ν -'ν•<ιτ)ό/.ον; τά;.

ΕΤχε 6Ά • ΌμΓφόν /«>». Α"«! ίψοσεν αντψ. Κα)

χροσεχίΗ-ησεν Υσ/βο^Ι ί«1 Γύ ίχρο>• τ-ΐΊς ριϋβον

α'. Ψέρε καΥ σήμερον τδ τέλος ίπΛώμεν τ^ *ατά τδν

Ιακώβ διηγήσει, καν ΐξωμεν τί<>α έστ\ν, α. μίλλων

καταλύειν τδν βίον διατάττεται. "Αλλά μηδεϊς προς

τήν νΰν τών πραγμάτων κατάστασιν άφορων ταντα

Απαιτείτω παρά τών τότε δικαίων, άπερ νϋν τβύς

πιστούς φι/.οσοφεΐν προσήκεν Αλλά προ; τοϋ; και

ρού; κα\ τά πράγματα κρινετω. Ταύτα δέ επίτηδες

έπροοιμιασάμην >»οιά τά μέλλοντα ύποτοϋ πατριάρ

χου, τώ Ιωσήφ λέγεαθαι. Τίνα δί έστιν, άκούσωμεν"

"Άγγισαν δέ, φησ'ιν, αϊ ήμεροι 'ίσρκηΛ πού άχο-

ΟανβΊν, χαϊ έχάΛεσε τον νΐύν αντοϋ• τόν Ίωσήρ,

ικΑ ε7χεν αύτφ ' ΕΙ ενρηχα χάριν εναντίον σου,

νχόΟες τηι• χε'ρά σον ύχύ τον μηρόν- μου, καΐ

χοιήσεις έχ' έ/ιέ έ.Ιεημοσύνην χαϊ άΛΐ\0εια>•, τοΰ

μή μχ Οάζ.•αι έν Αίγύχτφ- άΛΛά χοιμηΟήσυμαι

μετά τών πατέρων μου' χαϊ άρεϊς μβ έξ, ΑΙχύχτον,

χαϊ θάψεις /« έν τφ τάζω αυτών. Ό δέ είχε '

ΐίοιήσωχατά τύ ρΤιμάσου. Είχε οϊ• "Ομοσόν μοι.

Καϊ ώμοσεν ούτω.. Κα\ χροσεχύντισεν Ίσρα)\Λ ί.ιϊ

χύ Ακρον της ράΰδον αύτοΰ.

ΙΙολλ'Λ τών μικρόψυχων, έπε^ξάν παραινώμεν αυ

τοί; μή πολϋν ποιεΐσθα: λόγον περί ταφής, μηδί

περισπούδαστον πράγμα ήγείσθαι τδ άπδ τής αλλό

τρια; ίπ'ι τήν οϊκείαν πατρίδα τών τετελευτηκότων

τά λείψανα έπανάγειν, ταύτην ήμίν προβάλλονται

τήν Ίστορίαν, [629] φάσκοντες, και τδν πατριάρχην

τοσαύτην υπέρ τούτου πεποιήσθαι τήν φροντίδα. "Αλλά

πρώτον μέν, δπερ έφΟην εΙπών, τούτο δεΤ λογίζεσθαι,

δτι οΰ τοσαύτην τότε τήν φιλοσοφίαν άπ^τοΰντος,

δσην οΐ νϋν έπειτα δτι χα\ τούτο αϋτδ οΰχ άπλώ; δ

δίκαιο; έδουλήθη γενέσθαι , άλλ' ελπίδας αύτοϊς

χρηστά; ύποφαίνων, ώ; κα\ αύτο\ όψέ ποτέ έπαν-

ήξουοιν ίίς τήν γήν τη; επαγγελία;. Καϊ δτι ταύτη;

ξνεκεν τή; αιτίας τούτο διετάςατο , φανερώτερον

ήμά; διδάσκει ό τούτου παίς φάσκων. Έχισχοχή

έχισκέψεται ύ θεός νμάς, χαϊ σννανοίσετε τά

οστά μου εντεύθεν. "Οτι γάρ τοϊς τής πίστεως

οφθαλμοί; τά μέλλονται έφαντΑζοντο, Ακουε αύτοΰ

ήδη κοίμησιν τδν θάνατον λέγοντος• φησ'ι γάρ• Κοι-

μηΟήσομαι μετά τών χατέρων μου. Διά τούτο χαϊ

Παύλος έλεγε• Κατά χίστινάχέϋανον οΰτοι κάπες

μΐ\ χομισάμενοι τΐις έχαγγεΛίας* άΛΛά χιψψωθβτ

αΐ<τάς Ιδό>τες χαϊ άσχασάμενοι. Πώς; Ίοϊς τής

πίστεως όφΟαλμοίς. ΜηδεΙς τοίνυν νομιζέτω. μ-ϊοο-

ψυχία; εΐν*ι τήν διάταξιν, Αλλά κα\ άπδ τοΰ, καιρού

καϊ άπδ τοϋ προοράν τήν μίλλουσαν αυτών έσεσθαι

επάνοδον, πάσης αίτια; άπολυέτω τδν δίκαιον. Νΰν

μεν γάρ, επειδή τά τής φιλοσοφία; έπετάθη μετά τήν

τού Χριστού παρουσίαν, εΐκότως Αν τις μέμψαιτο τώ

τά τοιαύτα έπισκήπτοντι.

Και μή ταλανιζέτω τδ•^ έτ»' αλλότριας τδν βίον

καταλύσαντιχ, μηδέ τδν έ«' έρημία; τής παρούσης

ζ(»ή; μεθιστάμε>Λν. Ουδέ γάρ 6 τοιούτος ταλανισμοΰ

άξιος, άλλ' δ έν άμαρτίαις τεθνηκώς, κάνέπ\ τή; κλί

νης, κάν επί τής οικίας, κάν τών επιτηδείων, παρόντων

τδν βίον κατάλυση. Κα\ μή μοι τά ψυχρά εκείνα

βήματα και γέλωτος γέμοντα κα\ άνοια; μεστά λεγέτω

τις• Ό δείνα κυνδς άτιμότερον τετελεύτηκεν, ούδενός

τών γνωρίμων αύτφ παρόντος, ουδέ τά τής ταφής

αρτφ παρααχεΐν δυνηθέντος, Αλλ' έξ εράνου καϊ πολ

λών τίνων αυνεισενεγκόντων, ούτω τά πρδ; τήν κη-

δείαν αΰτώ παρεσχέθη. Ού τούτο έστιν, άνθρωπι,

χυνδς άτιμότερον τετελευτηκέναι. Τι γάρ ό τοιούτος

*> Αίΐϊ ολλά τον καιρόν λογιζόμίνο;, ούτω χρινε'τω τά

κράγματα. Ταύτα δέ ίπίτηϊε; ΐΓροτ,•:οΐ[ΐασάμΤ|ν
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ΙίΐιίιΊ δΐιηΐ δι φΓιιεοΙικτίΐ, ηηη «οΐιιιιι ρβπ-ηι βδβοφιε-

ιιιγ ΓβΙιΊΙιηΐίοηειη , $ε(Ι ηιιιΐΐίρΐίοίίει• ηι.ι]οΓβιτι , εΐε-

ηιοηΐβ ϋεο ι•χ αΐιυηιίαηΐία ηι'ιβοΓΪοοΓϋΐαϊ δοηιροι- 03

ψιτ :> ηοΐιίδ ΠιιιιΙ νίηεειιίε. Νβ ίβίιιΐΓ δίηηΐδ άοΐεηιιη-Β

ίιιΙΙίΙβϋΙιηδ, ψιί |>Γθρΐ•τ κίοίοπιηι είΓΟί-ειιι ηυΊιυε Ια η•

ΐιιιιι εοΐΐιιιη εχΐιίΐιεηΐ ίΙΙοπιιη Γοπιιιΐίδ : 88(1 ψΐϊηΐιιιη

ιΐίίοιϊιιιοιι Ρ81 ειτοτειη ϊιιΙβΓ 01 νθΓΪΙ:ιΙοηη, βίψιε ϊιιΙογ

δηοεπίοΐβδ ίΙΙ 8 εί ϋοϊ δ.ΊοεπΙοΐεβ ; Ιηηΐηιη ίη Ιιοηοιε

ηίψιε ειιΐΐιι ί1ίΠΊτοηΐί:ιηι εχΐιίΐκ-ηιηικ , ιΗ ηιιιΐιο |>1ιι—

Γ88 δΐιρεηιιε ηοΐιίδ ι•εΐπΙ)υ.ιίοπ68 .ιεεπκοηηΐ. 23. Ι1«-

ΟΪΙαχϊΐ «ιιίιΊΐι Ιαεοο ιιι Αίξ^ρΙο, (Ι αιιείϊ ιιιηΙ, εί ηιηΐΐί-

ρΐΐεαίι ιηηΐ νηΐάί. ΚταΙ βηίιιι 1ια•ο ρτοιηΐ$δίο Γεί Ίρ«•Ί

ΓοεΙη, Ραάαηι ιέ ϊΙΙϊε ϊη ιμηΐεηι ηιααηαιη. 20. Ει αιρετ-

ν'ιχίΐ Ιαεοο άεεεηι ε! 5ι'(ι/γιμ ηι/ΜΪϊ. Ει (αείΐ ίΐιηΐ άίει

^α^οΰ αιιιιΐ εεηΐιιηι ψιαάταα'ιηία ιερί&η. ΡΓορίεκη ϋειίδ

ιϋιιιεηδυδ β>ΐ εί Ιιοε Ιβηιριΐδ νίΐιο , ιιΐ ροδί ι»ί$εηηιη

ψιηιιι 101ο ν'ιΙ;ε ΐιΊΐιροι-ε 8ΐΐ8ΐϊιιιιίΙ , εοιΐ8ϋ!:ιΐΊοιιε ιιι.ι-

£ΐΐ3 ηοοερία Ιιίιιο ιιΓι^γοποΙ.

Μοταί'η εοιιεΙη$ϊο. — ΥβΓυηι ». δί νιιΐΐϊβ , ιιο ηιυΐΐίΐιι•-

«Ιίιιε ιϋείοπιιιι ηιοιηηπαηι νρδίηιη ουπιοηκυ, ηικε

πΊίιρι.Ί δΐιηΐ ΓβδΟΓναΙιίιηιΐδ, οΐ Πιιοηι οηΐίοηίδ Γαοίβ-

ΙΙΗΙ8 : νεδΐΓ3ηι 3Η'.ειη οαιίιηίοιη Ιιοε Γ02.ιγβι-ίιηιι&, ιιΐ

ιΙίϋ^εηΐεΓ ϋδ φΐχ (ΙίειιηΙυι• ίιιίεΐΗΐ.ιΐίβ, βΙίρ$ιι ροι-ρβ-

(ιιχ ηιειηοΓίχ οο κηιίεΐίδ, >οιιΐί ι ίιι ηιειιΐο νε$ΐι•η

νοι•83η105, εί εο^ίΟιιΙεδ ψι.ιιιΐ.ιιη ρ:ιΐίοηΐί:ιιιι ]ιιΓι 8118-

Ιίιιιιεηηΐ, φιηιιιφιε Ι<Μΐς.ιιι!ηιϊΐ3ΐειιι ει Γίιΐοηι ίη ρΓΟ-

ιιιίδδίοιιϋιΐΐδ ϋεϊ ΙιβυυεηιιΙ, ικπι αι.ίιιιο ΩικΊιι.ιιιίεδ

ρπιρίοΓ γη ιρι;« ροδί ρΓοιιΓίδδϊηηοδ ενεηϊεΐιηιιΐ : βοϋ ίί-

ιίειιίεδ α}ιΐδ α,υί ι»γοιπϊ5ογπι τίηαΐϊ, οπιηί:ι α-ψιο ηηϊιηο

ΓιτεΙίίΐηΙ, ι•ι ρπιρίιτε:» οείευτοί ει εΐηπ Γιιεηηΐ. Κοεβ

ειιίηι ει ]πδΙιΐδ ίΙΙε Ιοδβρηιιπι, ροϊίψιηηι ιοί αηιιίδΐιιχίΐ

ι|ιι;ιμ ιικιιΊιιιιιη , \ί(1ίΙ η^ιιιιιιι .Κ^νρΐί Ιοιιοιί: : εί 3(1-

ΙΙΙΪΓ.ΐΙΐίΙίδ ίϋί,ΟρΙΐ , ρΟδΙ ίίΟΓΛ ΪΙΐΐΙΟΙΠ , ρθδΙ ΟΙΓΟΟΓΟίη ,

ρο-ι :ιϋ.ι οιηηα ηιιχ δυδϋηυΐΐ, ρΓΪιιεΊρβιιιπι Ιοιϊιΐδ γο-

ςϊοηϊδ δΐι$ε£ρϊι. Ει μ ηϋϊΓβ νοΙικΓΪπιιΐδ εαδ , <ρι:ε ίη

δαεια δοτιρίιιτα οιηΐίηειιΐυΓ, Ιιϊ81ογϊ38, ϊιιν«Ηίειηιΐ8

οιιιικ'λ νΐπιιΐε ρΓτϋΐΐοδ ρεΓ ιβηΐ3ΐίοηεδ ϊρ§ιε$808, ε(

βίε ιιιηςηιιιιι 3 ϋι•ο »$8οιριυΐθ8 ίιιχάΐίαιη. δι ειςη ιΐϊνί•»

ηαηι ηυ1>Ϊ8 1>εηενοΙειιΓΐ3ΐη οοιιοιΜηΓβ νοίυαιηβ, ηβ 5ϊ-

ιιιιΐϋ αιιχϋ ίη Ιοηοιΐαιιίΐιυδ, ηεε βΓπν.Ί Ιϊιιι ΓεΓαιηυ» <|π:ο

ηοΙ>Ϊ8 οόνεηίιιπί : βοιΙ πια^ϊδ §3υ(1επηιυ8 εί Ι.ιΊοιηιγ

Γιϋβ εοτΓο6θΓ3ΐί, δείεηΐβ» ηι>8 1ι:ιε Γ3ΐίοηε ροΐϊδδίηιυιη

ϋίνίηη |ΐΓϋνί(1εηΐί:> ίπιίΐυπι& 083ε , $ϊ ειιιιι ςηΙϊαηΗΠ

ηειίοιιε οηιηία ΙΊτγο ιικ'ϋίίοιηιπ. ΙΙΐ ηυΐεπι οηιηεδ ηοδ

εί ργχϊιίιΗμιι νίΐηιιι ίη νίπαΐίΐιιΐδ ΐΓ.'ΐηδϊ^ιιηαβ, εί Γιι-

Ιιιγ3 εοιίδειρίΗΐιιιΐΓ υοηα , εοηεεϋ.ιΐ ιιοΐ/ΐί ρεΓ εΐεηιειι-

Ιϊ.ιιιι εί μταιίιιιη 8ΐι:ιπι Ποπαίηυδ ιιοϋοτ ]θίυ5 Οιη8ΐιιδ,

(|ΐιίειιηι Ι'.ιΐπ ει δ.ιιιιΐυ δρΪΓΪΐαϊ δίΐ κίοιί.ι , ϊηιρ<τίιιιιι

οι Ιιιιιιογ , ιιιιιιε ει δεηιρετ, ει ίη βχευΐα δχευΐοηιιη.

Αιιιεη.

ΗϋΜΙϋΑ ίΧΥΙ.

.1 ; ρηφίηφκινεΐΊΐιιΙ ιιιιΙ,ίιι, ίιιι|ΐιίΐ, ά'ιίί ΙιταίΙιιΙ ιιιοη•-

γγΙηγ, (Ι νοαίϊΊι ρΐΊιηιι ιιιηιη ίο$(ρΙι, ίΐ άϊχίΙ η ; 8ΐ

ϊΐίΓι'ΐιϊ ΐ]Γΐιΐϊαιιι αριιά Ιι• , αιρροΜ ιιιαηιιηι Ιιιαηι $αΰΐη

({»ηιι< ηιαιιη , ιί [αάα ηιηαηι ηιίχινκοΐΊΐϊαηι βί Γίτΐ-

ΙαΙιηι, «ι ηοη κρίΐϊατ ίί/ο ίη ,Φ.ψιρίο ; κά άοτηύαηι

αιιη ραίπΐηα ηιάι : ιί αα((τα ηα α ΑΖι/φρΙο, ι•ί κ-

ριϊια ηΐι'ί/ι βι'ιιιι'χγο ίοπιιη. ΙΙΙ( ανίαη άϊχϊΐ : Εαάατη

ΐίαιικίηιιι νετίιιιιη Ιιιιιιη. ϋίι'ιΐ απίαιι : Ιιιτλ ιιιΊΙιί. Ει

]ΜΓηνϊΙ εί. Ει πιίιιιαίΊΐ ΙιταΐΙ αά [,:ϋί</ιιηη ν'ΐΓ/μν ς; η*

( (.Ίιι. 47. 29-31).

1. \%α Ιιοιίίε Γιιιυιη ίπιροιοιηιΐδ ιι;ιπ αΙ'κιηΊ εί Ιιίβίο-

ιί. ϋ Ιαοοίιϊ, ε( νίϋε3ηιη8 ιρι:ι>η;ιιιι δίκΐ ΊΙΙη ιριχ ]»ι»

ιηοΐ'ίΐιΐί-118 ιΙΊ-ροηηΙ οΐ οηΙίιΐιΊ. Υ<•πιιιι ηα11ιΐ8 3(1 ρΓΜ-

βεηΐΐιιιη γοιίιιιι 8ΐ3ΐιιηι δρεείηηδ, Ια1ί;ι εχί^ιΐ ηΐι Ηδ ΐ[ΐιί

Ιιιικ'. ΓιιοηιηΙ ]ιι$1ί, (]ΐιηΙί;ι ηυηε ίιι νίΐ» δηρΊΰηΐεΓ ίιι-

δΐίΐυο (1(1ε1ε$ ρπυκίηΓε εοηνεηίΐ, δειΙ $βευικ1ιιηι ΐεηι-

ροπ) εί τεδ ]ιΐ(1ίεεΙ. Ηα;ε αυΐεηι *1ο»!ίι α ορο-η ρηιΐΗ

(Ιίχοΐ'ίιη, ρΓΟρίεΓ εη ιρίΛ' 3 ρ:ιΙιί.ιΐ'ΐΊι:ι ίρ-ί ,Ιιι.,' ρίι ιΐί-

εειιΐυΓ. 0ιι;ι1ί;ι αιιίεηι ί'ιιιΐ , ηικϋαιιιιΐί. 20. Αρρτορϊιι-

φιανβτηηΐ αιιίαη, ίηφίίΐ, ιΐία 1&ταύ> χιΐ ηιοτύτοίητ , Η

νοεανίΐ βΓιιιιη «ιιμιιι ^ο$^ρIι , ίΐ ϋιϊΐ « : 5ί ίκιιεπί φα-

Ιίωη αριιά 1(, ιιφρυηε ιηαιιιιιη Ιιιαηι ιιώΐπ (αηατ ιιιιήικ,

€ΐ [αάι•ι ηΐΜΐιιη ηιηετκοτάιαιη ει νεπίαΐαη, «ι ηοη «£•

ρεί'ιιιγ βαο ίη Αϋι/ι/ρίο ; 30. χιά άοΓηιίαιη γμιη ραΐτΆΜ

ΗΐίΜ ; ί( «ιι/Ίτγ* ιιιβ ί.ΐ Μητριό, εί ιερβΓιει ηιε ίη ίεριιΐ-

ετο εοηιιιι. 111ε αιιίεηι ύ'ιχιΐ : Εαείαιη νχκικ/ηιη ναοιιιη

Ιιιιηιι. 31. ΙΐίχΊι αιιίεηι: Ιιιηι νιίΐι'ι. Εί }ιΐΓανϊΙ <'ί. /•.':

αιίοιανϊΐ Ιναι'Ι αά (ιιαί'ιιβιιηι χίι •</«■ ί/*Ι.

£ιιγ νοίιιεηΐ Ίη ραΐήιι ιερεΙίΐΊ Ιαεοο. — Μυΐΐί ηΐιϊε-

γΙιοιΊλ ηιιϊηιί, ψιηηιΐυ 3 ηοΐιίδ αύιηοηοιίιΐΓ, ηε ηιη-

ςιοιη ειιηιη δρριιΙΐϋΓ.Έ Ιιιιΐιεηηΐ, ηεηιιε Γβιη ιιιυΐΐο

δίικίίο (Ιί^ηπηι βι-ΙιίίΓοηΐιΐΓ , ηΐι αΐίεηα Ιβτη» ίιι Βΐώοι

ρ.'ΐΐΐ'ϊηηι ιιιοιίποπιιη πΊΊ'ριΐιιδ τεάΊια, Ιιηιιε ηοΐιίβ ρΓ;Ε-

Ιεχιιηΐ Ηίκίοπηηι , ϋίεοηΐεδ, οΐΐαηι ραΐΓΪΑΓΟίιηηι Ιιιι]ιι&

Γεί Ιαιιΐηηι Γοοίίδβ οιιι ;ιπι. Υιταιη ρπιιιιιιη (|ΐιίϋειη ,

δίευΐ (Ιίχί.Ιιοε εοβίκίΓε ορΟΓίεΙ : Ιυιιε ιιοιι ΐαηΐη οχίχο-

ΙιϊΙιιγ ρΙιί1θ8ορΙιΪ3, ηυηηία ηΐι Ηδ (])ΐί ηιιιιε νίνιιιιΐ : (1ε-

ϊικΙε ρ:ιΙι•ϊηι•(:Ιια Ιιοε ιιοιι δίπιρΙίείΐεΓ νοίιιίΐ Ιίιτί , *~<!

δρεηι Ι)»ιιηιιι ίΙΙί$ ροΙΙίεεηδ, ΓοΓε ϋΐ δΐιΐ νεΙ δεΓΟ Ιηη-

(Ιεηι Γε*ΙΪΓ8ΐιΙ ίη ιειτηιη ρΓΟϊΐιϊ-βίοηίβ. Ει ηιιοιΐ οΙ>

Ιιβηε ο.τ ήδη ηι Ιιοε ρια.•εορεΓίΐ, ηιηηίΓεδίίιΐδ ιιοδ οΌεεί

ί11ί(ΐδ Π'ίιΐδ, (Ιϊεεηδ : Υϊ$ιΊαηάο νίνίαϋΐ νο$ Ωειιι,ει.

ιιηιιιΐ (ετεΐϊι οιια ηιεα Ιιϊπε ( 6'«ι. 50. 24). ΰιιοε! ειιίηι

οαιϋ< Ιίϋεί Γιιΐατ3 ρΓχνίιΙεΓοιΙ, αικίϊ ίΙΙυιιι ];ιηι νοεβΓΟ

ΓΒΟΓίεη) δΐιαιη οΌπιιίΐιιιιιι'ΐιι : ιΙμΊι ειΓιιιι, ϋοπηΊαιη

ειιηι ραΐήοιίί ηιεϊι. ΡΓορίεΓεβ εί Ριιυΐυδ άϊεείιηΐ : Ιιιχία

βάεηι ηιοτίιιΐ ιιιηι Λί ο»ιπμ, ηοη ακερα ρτοηι'ιαϊοηβ :

κά ρτΜίιί εαηι νϊάετιιηΐ ει ιαΐηίαηιηΐ ( Πώτ. 11. 15).

ί>ίΚ)ΐιιθ(Ιο ? ΟοιιΙίϋ Ικίεί ΓιιΙιιγπ νίιΐΐ'ΐκιιιΐ. ΝιιΙΙυβ ίςίΐυν

ρυΐεΐ ριι-ϊ1Ι;!ΐιίιη'ιΙ:ιΐί.•> 0880 Ιιοε Ιΐιηιιι!;ι1πιιι , 50(1 εί :ΐ

Ιειηροπ•, ει η ρπενίδίοηβ Γαίιιπ ΓβίΙϊΐιιβ, οηιιιΐ ειιίρη

εχοιίδοί )ΐι-ΐιιιιι. Νιιηε ειιίηι ηιιοηΪΑηι β3 ηιΐΓΒ 3(1 δϊρίβη-

ϋοΓεηι νίΐίπι «ιιΐπειιΐ , ροδί βιΐνειιΐηηι ΟιιίηΙϊ βυεί.Λ

δΐιηΐ, π»επΐοη;ιΓΐδ ΓορΓΟΙιεηίοΓΪΙ ειιηι οιιί Ι:ιϋ;ι δΐιιιΐ εηι\τ.

Νοη αϊ ηιϊκηιηι ραειγε ηιοτ'ι. — Νβηυβ ραΐεΐ (ΐ"ί»

ιπίδοπιπι ειιηι ε<80 <|«ιί ίη ηΐίεηο δοΐο νίΙ;ιη» ΠηίοΙ,

ικ•((ΐι<> ευιη ιριί ίη βαΐίιηϋίιιε εχ Ι>30 νίΐη <!<■< ι•ιΙ.α.

Νεηυο ειιίηι ίΙΙε (Γι^ηϋδ ϋΐ ιηίδεΓ ϋίεβΙυΓ , δε(1 (|ϋί ίιι

ροεεβίίδ ιιιβΓίιΐϋδ ο&ΐ, ειί:ιιιΐϋί 8ΐΐ|ΐ0Γ Ιοειιιπι , εΐίβπίδί

ρΓΧδεηϋϋυδ βηιίείδ οπιηίΐιαβ πιοιίοιη οΙ>6»1. Ε( ηβ

ιιιιΐιί Γηςίιΐ» ΪΙΙ3 νιτί.α , Η(1ίειι!3(]ΐιο β( ίηδίρίβηΙίΜ

|ιΙεηη (Ι'ιεβΐ β'.ίιριίδ : 111ε Ι3ϋδ οηηο νίΐίυβ εδί ιηοπηυδ,

ηιιΙΙιι ΓιηΓιΙίπιίιιηι ρπΕβεηιο, ηεςιιε δερηΙιυΓβ ει Γιιηη*

εί οοιιΐί(5κπιηΐ ; βει! εοϋεείίι'ια δΐίρβ ]αδΐ3 Γβεΐβ »ιιηΐ.

Κοβ εβί Ιιοο, ιηί Ιιοηιο, οαιιε ί£ηοιιηηίοΜΐη ωοΠαϋοι
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ρ*>«. ί)ιιΐϋ εηίηι ίΗο ιΐβιιιιιϊ κοι->ϊΐ ? ΙΙΙιιιΙ ιιιιιιιιι, δι

\ίπιι.ίδ αιιιϊειιιιη δο κ>£οιιΐιιη ιιοιι ΙιαΙίϋοιίί. Ναιη

ιριυιΙ ίι! ιιίΙιίΙ Ια-πίαΐ ]ιΐδΐυιη νίιίαΐβ ρΓΧίΙίΐιηη , <ϋϋου(

φιιη ρίοπηιιο ]αδΙοηιιη, ρπ>ρηοΐ3$ (Ιίοο εί αροκίοΐυβ,

υ!ιί δίιί 8Ϊιιΐ, ραυοϊδ οχοβρίίδ, ί«ηοπιηιιΐ8. Εΐοηίιιι αΐϋ

«|ΐιί<1βιη οβρίΐο ΐιιιηο;ιΐί, «Ιϋ Ι.ιρίϋαιί ιηοιίιιί δΐιιιΐ : οι

.-||Η ίΐΙΙΐυΐΙίεΐ'ίδ βΐ ΥίΙΠΪδ ραϊηίδ δείρδΓδ εΧρ08ΙΙιΤΙ:Ι)1

ριορίιτ μϊβίαίβηι , οηιηοδ ριορίοι- ϋΐιιϊϊ,ΐιιιιι ιιιαΠνπ>5

Ιηοί &ιιιιΐ : «Ι ιιυΙΙι» ιΐο ίΙΙίδ ιΐίεβίϋ ιιυϋβΐιίΐ , ϊβΐιυηιί-

ιπιιν;ιιπ εβδβ εοπιιιι ιηοΝοιη : 5ιμΙ &ο[υθυΓ ιϋνϊιιαιιι

δει-ίρΐιίΓαι» , ϋϊεειιίβηι : ΡηΐΉηα ϊη εοηιρεείη ϋοηηιιϊ

υιοη ιηηείοηιιη β/Ή* (ΡιαΙ. 115. 15). Ει δίοιιΐ ιηοΠοιη

κιιιοΐοηιιιι ρι οΐϊο-αιη νοειινίΐ, αυ.Ιί ψιοιιιοϋ» 61 ιηοι-

Ιειιι ροεεβίοηιιη ηιηώιη νοεεί. 31οη εηίηι, ίιΐιμιϋ,

\»χοιΐοταιη ηιαία [Ρζ,ιΙ. 55. 22). Ιΐαφιο ειίαιιι δι ϋηιηί

8ΙΙΧ ΙΙΙΟΙΪβΙΐΙΐΙΓ, ΐΐ ϋΧΟΓΟ 01 ΟΊίίδ ρΓΧ8βηΙΪΙ)Ι1$ , (.1

Ι»ιιιί1•»ηυιΐ5 , ει ηιιΐίβ βιΐδΐιιηΐιηαβ , νίι-ΐυΐο ηυΐβπι εα-

ιοηΐ, ηιαία Ιιοπιιιι ιιιοη βδΐ. δίε είδί ίιι βΐίεηα ΙβγΑ,

ι Ιβϊ β»ρβΓ ροτίιιιοπίιιιι» ςιιϊδ ]αεβιΐ8 : βΐ φιΜ ϋίεο,

•:1»ΐ Ίιι αΐίεηα ? οΙί:ιιιΐάϊ ίιι ΙιΙΐ'οιιβδ ίηεϊϋαΐ , εΐΐαηΐϋί α

Ι>ο-ιϋδ ϋενοΓΟίϋΓ, νίπυΐο ίυΐβιη ρι•α:ο,ίΐιΐδ δίΐ, ρΓβΐίοδα

«]ιΐδ ιιιοΓδ επί. ϋϊε ( ηίιη, οίΐδβεΓΟ , Ζαα\ΐΛτ\χ ίϋίιΐδ

ιιοηιιο (ΙεεοΙΙηιυδ6δΐ?δΐι•ρΙΐϋΐιαδ αυιοιιι ρπιηηδ ωαι^-

ιι εοι-υιια ΓοοΊιιιίΐυδ, ιιοιιηε Ιαμίϋιιΐυδνίίαιη Ιίιιίίι ?

ΡαηΙαι εαρίίε εαιιιιι ; ΡιΙηιι ϊηνεηο αιρίίϋ εηιεΐβ-

χιιι. — ΓαυΙυβ αιιΐιιιι ει Ρείι-ικ , ηοιιηβ ΠΙβ «μιίιίείΐ)

ι-ηρίΐο ΐιυιιε;ιΐυ8, ηίεβιιίεηι πιο*Ιο εοιιίπιπο φιαιη 1)ο—

ιιιϊιιη$ οπιεϊίίχιΐδ, ϊΐα 1ι;ιε νϊΐα βχοεδδίΐ ? Νοιιηβ ρΐ'ορίετ

Ιιοε ιηη<:ί$ ίιι ΙοΙο ιιιυικίο 0βΙο1>Γ3ηιυ.Γ 61 ρΓπάίειιιιΙυτ ?

2. ΙΙ.ΐ'ϋ ιαιίειιι οιιιηία οοςίΙ:ιιιΐεδ , ιιβφιβ ευδ ηιιϊ ία

ιιΐίειια 16ΓΜ ιυυιΊυιιιιΐΓ, ηιίβεΐΌβ ϋίεαιιιυδ, ιιοιμιο ϋοιιιί

8ΐια! ιιιΟΓΪειιΙοδ Ιχ.'.ιΐοδ ρι-χϋίεειιιυδ : δεϋ ιϋιϊηχ. δοιί-

ρΙϋΓ.υ ειιηοηοιιι δεα,υιηίοδ, είαι-οδ νΐηυΓιΙηΐδ Ιιίηε ηιί-

^|;ΐ!ΙΙ6δ 1ΐ('3ΐΠδ ϋίΐ 3111118 , (Ί 008 ((111 ΠΙ ρεεεηΐίδ Ι110ΓΪ-

ιιιιιιιγ ιηϊδεΓΟδ ρπυάΊεειηυδ. δίευΐ βιιϊιη (ριί νίηιιΐο

ρι-:ι:<]:1ιΐ8 051 Ίη ιιΐιΊϊοΐ'ηιιι νϊΐ3ΐη ΙιαιίδίΙ, 3εείρίοηδ

Ιαίιοΐ'ΐιιιι βυοπιιιι ρΓχηιίβ : ίΐι οΐί|ΐιϊ ϋΐα εηιεί, ίιιίΐία εΐ

ρηια'ΐιιία δΐιρρϋοίοηιιι^απι αεείρίι, εΐ βεδίοπιιιι ταΐίυ-

ιι«•δ η•ι1-Ι(•ι•(: Γθαεΐιΐδ,ίιιΐυΙϋΐΆΐ>ί1ώα$εοιι>ρϋε.ΊΐιΐΓ ιιιηΙ δ.

να» ρταχβη* ραΐκιίτα. (}ιιοηιυάο ΙπαεΙ αάοταήί ^οίβ-

μ/<«»ι.—ΙιΙοο 0| οι-ΐεΐ Ιιχε εο^ίΐηπίρδ νίηυΐυιη Ιιαίχτε

ευΓαιη,εΙϊιι ρια:δβιιΐϊ νίΐα(]υαδϊ ίιι ρ;ιΙα;δΙιη εβΠ;ια•, ίιι

ειιιιι δοΐιιΐυηι ΓιιεΓίι ιΙιο:ιΙι•ϋΐη, δρίειιϋίιΐη ιβιΐίιιιίπ εοιοι:α

([ΐιεηιιιιΐδ, «ε Για»ΐΓα ροΒηϊΙοιιίεβ ίιινεηίηηιιιι•. Ουαιιιύίυ

ειιίιιι ϋϋΓβΐ εοι-ΙηιΐΗ'ΐι, ροδϊϊΐιϋε εδί , δι νυ1(ΐθΓίιηυ&, ει

ιΙϋΛίιΙίηιη εχειιίεΓε, είνίΓΐιιΙειιι εχεΓΟΟΓΟ, υΐ ρι•»|:οϋίΐ:ιιιι

*88βψιαηιιΐΓ εοΓοηαιη. ΟχΜειαιη, 8ϊ νίϋεΙυΓ, Γβϋοβηιυβ

;ιϋ δεπιιοιιίδ εοπειιι. ΙΝ.κη ρυ»ΐ(|υαηι εοιηιιιϊδϊι Ιίΐϊο <Ιε

δερυ1ΐιΐΓ3 , οΐ ϋΐχίΐ ϋοδερίι : Εΐ}ο (αάαιη ριχία νσΰνιιι

ΐιιιιιη , ιΐιΐιΐίι , ίιιτα ιιιΊΙι'ι. Ει )ΐιηινϊι α. Ει αάοΓανϊί,

ιικ|ΐιίΐ , ΙίταιΙ αά (ίΐίΐΐφηιη ν'πηα! ίΙΓιιι». Υί<1ε βεηβιιι,

ιΐοειεμίΐιιιη , ραίιΐΗΓοΙιηηι ηιίοιπίίοιιι; Ιιοιιοιτιιι ίιι ]ο-

κ-ρΐι (ΙΐΌΐηιηιν, βΐ Γεϊρδα ίιηρίιτϋ νϊδίοιιίβ ενειιΐυιιι.

Οικιιιϋο εηίηι η.ΐΓπινίΙ 1ο5βρΙι νίδίοιιβιη, ΰίιϊι, ϊιιαυϊΐ,

Λ αιηφιίά ΐΐ)ο ει ηιαίετ Ιαα ναήβηιυι , Λ αάοταϋιηια Ιβ

ιιιρεΓ Ιβηαιη ? δεο" Γοι-(ε ϋίχεπί βϋιμιΐδ : Ει φιοπιοιίο

ίπιρίεΐυιη οβί δοιιιηίιιπι ίη πιαίΓΟ, ςϋ;β ]αηι .ιιιΐο ιΐε-

Γιιιιεΐ3 ΟΓαΙ,εΙ ΙίΙίιιιη ηοη βϋοιανίΐ ? ΓβΓροΙίΜΐβ δεπ-

ρΐιιηε ιιι•.β ε&Ι, α υι»κίδ ρΐ!ηεΙρ»Ιί (οΐυιη δϊϊηϋίεβΓΟ.

^ιιοιιίΐΐιι ϊ^ίΐιΐΓ, Οαρηί ηιηϋα'α ητ : Ετιιιιΐ <■«//«, ία-

φιΐι, άηο ίη αιηιειη ηηαιη (Ι. 6'ογ. 11.5; ϋαι. 2. 25)

ειιιιι αϋοιανίΐ εα[ΐυΐ , ηιηηίίοδίυηι ο,^Ι ουΓρυδ Ιυΐυιιι

εαριιΐ 5β(|ΐιιιΙιιιη εδδε. δι εηίηι ραίει• Ιιοε Γειΐΐ, ηιυΐΐ»

■ηη^ϊδ ίΙΙη , ηίίϊ οχ Ιιαε νίΐα ρπιηρίη Γυίδδοί, Ιιοε Γε-

είδδΐ-Ι. Ει αάυτΜΗ , ίηαυίΐ , αά [α$!:αϊα>Η νίταβι φ$.

ΡιορίοΓβα ει ΡβαΙυδ (ΙϊεεΙιαΐ : Ε^ύβ^ιι^οο ηιοήεικ ιϊιι-

αιιΐυΐί βΙίο$ ,/οίβ/ι/ι ΒηιηΙίχϊι , βΙ αάοιαν'ιΐ αά (η&ϊιψιιιη

νηαα> )//(«« ( Ιΐεΰτ. 11. 21 ;. ΥίιΙεδ ειιιη ίϊΐιιϋ ίρβιιιη

Κιΐε ιιιοΐιπιι ίεείδδβ, ρΓ3:γί(1ϋΐι(εηι, π'^ϋ 8εηεπδ ίυΐιι-

πιιη εδδε ειιιη ηιιϊ οχ δειιιίιιε ίΙΙίιΐδ ιΐ3δείΐι»Γϋδ ειηΐ ?

Ιΐ:ιΐ|ΐιε ειιιιι (]ΐκνοιιιη(]ΐιο νιιΐβΐιαΐ (ίΐίο ίηιρεΓ3δ$ε1, ιιοιι

ιηιιΐΐο |ΐ08ΐ ιιΐ ιΐίιΐίείι ^ο.πορίι ;ι•^τυΐ3ΐο ριιίΓεηι δυυιιι,

01 ]αιη ίη ΓοηΙιυδ εδδβ ηιοπειιι , (μη» ηρρΓορίικιυανε-

Π1ΙΙΙ (Ιίεδ ΙΤΙΟΓίίδ ίΙΙΪΙΙδ , 1 . ΛίΤι'))ΙΙΪ (Ιΐιι,Ι>ΙΙί (ΐΙίΊί ,Μί/Α,

νύΐιϊΐ αά 1α€ού. 2. ΛπηκΝ<ϊα<»»ι αϊ ααίειη !ιο€ ^α^ο^, η

οοηοουΐαίιι» ΙιταεΙ ζκάχΐ αιρεί Ιεαικη (€αρ. 48). ΥϊιΙϋ

αιιοηιοιίο ηηιοΓ βΓβα ίίϋυιιι βειιοηι Ιίπηαΐκιΐ, βΙ ;ι!;ι

0ΠΙ38 νΐιιεουιιΐ ίπΐίι ιιιϊΐ3ΐ6ΐιι. Λικϋΐα εηίηι ίΙΙίιΐδ ρι;ι-

δειιΐίιι , ίηιριί), 8ι•άίι ιημετ Ικίαηι. Ει ίιι νίϋίΐ ϋίαιη,

ρ:»ΐεΐΊΐ3ΐιι ϋίΐοείίοιιεπι οι οχΐιίϋεΐ , ει ψι'ια ιηοΓΪΙυηιδ

6Γ31 , Ιιοηβϋίεΐίοηβ δίκι Ιίηιιαΐ (ίϋοδ, ιη3χϊηΐ38 Ιι:ι>

ί^οιίΐιιίεδ Γ6ΐίιΐ(]ΐιεηδ, βΙ (Ιίνίιίαβ ιμια: :ιΙι>ιιιιιί ηοιι ]><>-

Ιει-ϋΐιΐ. Ει νίϋβ (|ΐιιιιιιοιΙο ίηείρίΐ. Ρηηιιιιιι ν.ίγπιΙ Ιιο-

ηβνοΐοηΐ'οιη <]η;ο δίΐιϊ α ϋεο εοηοβδδβ οπιΐ, οι (ιιιιο

ϋεηΐΜΐίοΐίοηεδ Γιΐϋδ ίπιρβϋϊΐ , ε( (1ίεϊ( : 3. ϋαι$ Λιαι$

αρραηϊΐ κι/Λι' »« ίιιζα , ι» Ιατα ΟΙιιιηααη , εΐ Ιαι<•άί*ίι

ηηΙιϊ, εί άϊχ'ιί ηηΐιϊ : 4. Ερο ίε εταεετε [αάαηι , ει ηικ/-

Ιίμΐϊεαίχ) ίβ , εί (αάαιη Ιε ίη εοηηί-εααύοηε» αειιΐίηοι , ι-ι

άαίο ι'ώ'ι ίεηηηι Ιιαηε , εί ίειηΐηί Ιιιο ρυ&Ι Ιε, ίη ροηα-

ίϊοιιειη κίεηιαιιι. Ρηιιιιϊϋίι ιιιίΐιί, ίπιριίι, ϋευδ, ιιυαιιιΐο

ίη Ειιζα α ιιιβ νίδηδ εδ( , ΙαηΙιιιη δε ιηυΐιίρΐϊεαίιιηιιιι

δοηιεη ιηουηι, υΐ οοιι^Γί^αΙϊοιιβδ βεηΐίυηι οχ οο ΓυΙιΐΓ.ι:

διό!, ει ΐ6ΓΓ3ΐιι ηιϊΐιί εί δειηίιιί ηιεο δθ (1;>!ιιπιιιι ρηι-

ιηίδίΐ. 5. Νιηιε ιφίατ άηο ίΙΙ'ι /ϊ/ίι , ηηϊ ηαίί $«ηΐ ιίοί ί«

ΛΕρ^ρίο, ηι« «κιι/ : ΕρΙιτάϊηι ει Μαηα$ιει, ιήπΐ Πιώαι

εί 8ι/ηιεο)ΐ, εηιιιΐ ηιά. Μοβ, ϊηηυίΐ, ηυοδ Ιι.ιΙιιιίδΐί αιιΐο

ααΎειιΐυπι ιιιευιη, 030 ίη πιοογοπι ΗΚοπιπ. ηηηιεηιιιι

αιίορίο , εί ρ3Γ6ΐη ϋδ (]ϋϊ βχ πιβ ηαίί δηιιΐ 3 ηιβ Ιιειιε-

ίΐίεΐίοικ.'ΐιι αεείρίειιΐ. (ί. Οαοκιιηιψιε αηίαιι ροαεα αε-

ηηεήί , η Ιαί ειαιιί ; ίη ηοιη'ιηε (Ταΐτηηι $υοηηη νυεα-

ομιΙητ Ίη ϋίυηιιη ίοιί'ώιΐί. 7. 5«α« οκίίίΐι , φιοά ει

ηιαίετ Ιιια ΒαεηεΙ , ηηαηάο αρρΓορίιιιμανεταηι Βε/ΙιΙε-

Ιιεηι , ηιοιΊΐίΐι ειΐ , ει ά([οάί εαηι ί« ιία Ιΐϊρροάηχηϊ.

8. Ει ν'ιάεηι άαο$ βΓιοχ 1ο$ερΙι , άϊχϊΐ : (}ιιχ «ιιηί Λί ?

9. 111ε αιιίεηι : ΕίΙϋ ηιεϊ, ψιο» άεά'ιΐ ιηί/ιϊ ϋεια. Εί άίχΊι

^α^οI} : Λύάιιε ηύΐιί εο$ , «ί ϋεηεάϊεαιιι εο$. 10. Ει αρ-

ρτορϊηηαατε εο& ΗΚ [ΐήΐ. Εί ΟΜνΙαΙικ «1 εοι, εί αηιρίε-

χαΐιι$ είΐ εοι. Υίϋο, οΙΐδεοΓο, βειιοιη <|ΐιι>ηιοι!» (ο• ιίη.α

εί υι-βεΐ ιιΐ υειιειίίεαΐ ΙίΙίοδ ^ΐδβρίι. Ει αρρτορΊνηηατε

εοι (εεΐΐ ΐΙΙί, ϊιιηιιίΐ. Ει οιαιίαΐηι ειΐ εοι, ει αιηρίεχαίπι

αϊ εοι, Μ. ει άίχιΐ αά ίοιερίι : Εεεε [αείε ιηα ηοιι ιηηι

ριίνιιΐιιι , ει εεεε ιηοηιΐιανίί ηιΐΐύ Ώειιι ιεηιειι Ιιιιιιιι.

Μαςηα ιιιΊΙιί, ίικριίι, ρΓΧδΙίΙίΙ Ι)εί οίειιιειιΐίιι, ει ρΙιΐΓ.ι

ςυαηι εχδροειβνί ; ίηιο 1 1 ηιι.ε ηιιιηηιιαιιι εχδρεείηχϊ.

Νοιι εοίιη δοΐυιη ηοη δυηι ρΓΪνβίοδ Γαιίε Ι«;ι, δθϋ βεεβ

οΐϊαιη νίιϋ εοδ ηιιϊ εχ Ιε ικιΐί δϋΐιΐ. 12. Ει εάιιχίΐ εοι

^ο!^ρIι α ααιίΐιιιι , εί αάοτανετιιηΙ ειιιιι ιιιρετ (αα'αη,

ιιιρετ Ιειταιη. ΥκΙο ηιιοιιιοϋο ει ριιεπκ βιαιϊιιι .ιΐι ϊιιϊ-
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παρεβλάβη ; Μόνον εί τδ τής αρετής Ενδυμα μή είχε

■περιστέλλον αυτόν. "Οτι γαρ ουδέν τούτο λυμαίνεται

τδν ένάρετον, μάνθανε ότι οί πλείους των δικαίων,

των προφητών λέγω κα\ των αποστόλων, πλην ολί

γων, ουδέ Γσμεν όπου κατετέθησαν. Οί μέν γάρ τήν

κεφαλήν άπετμήθησαν, οί δέ καταλευσθέντες οϋτω

τοϋ βίου μετέστησαν, χΛ Ετερο: μυρίαις κα\ διαφό-

ροις τιμωρίαις αυτούς έκδόντες δια τήν εύσέβειαν,

πάντες υπέρ Χρίστου έμαρτύρησαν καΐ οΰδε\ς αν

τολμήσειε περί των τοιούτοι ειπείν, ότι άτιμο; αυ

τών γέγονεν ό" θάνατος, άλλα ακολουθήσει τη θεία

Γραφή λεγούση, Τίμιοςέναντι Κυρίου ό θάνατος

τών όσιων αυτού. Καν. ώσπερ τδν τών δσίιυν θάνα

τον τίμιον έκάλεσεν, οΰτως άκουε καϊ τδν τών αμαρ

τωλών πονηρδν καλούντος τδν θάνατον, θάνατος

γάρ, φησΙν, άμαρτωΛών αοη\ρές. "Ωστε καν έπ\ τής

οικία; τις κατάλυση τδν βίον, κα\ γυναικδς κα\ παι

διών παρόντων, κα\ επιτηδείων κα\ γνωρίμων παρ-

εστώτων, αρετής δε έρημος τυγχάνη, πονηρδς άν είη

ό τούτου θάνατος. Οϋτω καν έπ' αλλότριας, καν έπϊ

τού έοάφου; κείμενος • και τ! λέγω έπ' αλλότριας,

[630] και τού εδάφους ; κάν λησταϊ; περιπέση, κάν

θηρίων κατάβρωμα γένηται ό τήν άρετήν κεκτημένος,

τίμιος άν εΓη ο θάνατος τούτου. Είπε γάρ μοι , ό τού

Ζαχαρίου παις ού τήν κεφαλήν άπετμήΟη ; Στέφανος

δέ 4 πρώτος τού μαρτυρίου τδν στέφανον άναδησάμε-

νο;, ουχί καταλευσθε\ς ούτω τδν βίον κατέλυσε;

Παύλος δε χα\ Πέτρος οΰχ\ δς μέν άποτμηθεις,

δς δέ άπ' εναντίας τφ Δεσπότη τού σταυρού τήν

Καϊ έσονται, φησ'ιν, οί 6ύο είς σάρκα μίαν • τής

κεφαλής προσκυνησάσης, δηλονότι χα\ τδ σώ;>.α άπαν

ταύτη εϊπετο. Εί γάρ δ πατήρ τούτο πεποίηκε,πολλφ

μάλλον κάκείνη, εί μή τής ζωής προεξηρπάσθη,

τούτο πεποίηκεν άν. Και προσεκύνησε, φησ\ν, έπϊ

το άκρον τήςρΊ'ιβδου αυτού. Διά τούτο και ό Παύλο;

Ιλεγε• Πίστει Ιακώβ αποθνήσκων έκαστον τώ*•

νΙών Ίωσήρ εΐ-Λόγησε, καϊ προσεκύνησεν έπϊ ιύ

άκρον της μ'άβδου αυτού. Όράς δτικαΐ τούτο αΰτδ

πίστει έποίει, προορών ότι βασιλικού γένους γενή-

σεται δ έκ τού σπέρματος αυτού τεχθεί; ; Έτ.Λ ου<ν

έπέταξεν, άπερ έΚούλετο, τώ παιοΊ, μετ' ού πολύ,

φησ\, μαθών Ιωσήφ, δτι ενοχλείται ό πατήρ αυτού,

ότι έπι θύραις εστί τού θανάτου, ότι ήγγισαν τής

τελευτής αϊ ήμέραι, λαβών τους δύο υΙούς αϋτοϋ,

ί(Λ0ε^\\ προς Ιακώβ. ΆπηγγέΛη δέ τούτο τύ

Ίαχώβ, καϊ ένισγύσας ΊσραηΛ έκάθισεν έπϊ τήν

χΛΙνην. "Ορα πώς ή περ\ τδν παΤΒα φιλοστοργία

τδν πρεσβύτην ένεύρου, κα\ ή προθυμία ένίκα τήν

άσθένειαν. Άκουσας γάρ αυτού τήν παρουσίαν ,

φησιν, Έκάθισεν έπϊ την κΛίνην. Κα\ ίδων αΰτδν,

τήν πατρικήν φιλοστοργίαν περί αύτδν έπιδείκνυται,

και επειδή Ιμελλε τελευταν, τη ευλογία τή αυτού

τειχίζει τους παϊδας, μεγίστην αύτοϊς ταϋτην πε-

ριουσίαν καταλιμπάνων , κα\ πλούτον μηδέποτε οα-

πανηθήναι δυνάμενον. Και δρα πώς άρχεται• Πρώτον

διηγείται τήν ι«ρά τού θεού γεγενημένην είς αύτδν

«ΰνοιαν, χα\ τότε τάς είς τους παϊδας ευλογίας ποιεϊ-

τιμωρίαν δεξάμενος, οΰτω μετέστη της παρούσης

ζωής; ΟύχΛ διά τούτο μάλιστα πανταχού τη; οικου

μένης άδονται χα\ ανακηρύττονται;

β'. Ταύτα δέ άπαντα αναλογιζόμενοι, μήτε τους έπι

τής ξένης τελευτώντας ταλανίζωμεν, μήτε τους έτΛ

τής οικίας καταλύοντας τδν βίον μακαρίζωμεν ■ άλλα

τώ τής θεία; Γραφής κανόνι κατακολουΟούντες. χα\

τους έν αρετή βεδιωκότας, χα\ ούτοι μεΟισταμένους ,

μακαρίζωμεν , χα\ τους έν άμαρτίαις τελευτώντας

ταλανίζωμεν. "Ωσπερ γάρ ό ενάρετος εί; βελτίονα

ζωήν μεθίσταται τών πόνων τάς άμοιβάς κομιζόμε-

νος• οΰτιυς ό ταύτης Ερημος ων, αρχάς καϊ προοίμια

τών τιμωριών ήδη δεχόμενο;, χα\ τάς εύθύνας τών

πεπραγμένων απαιτούμενος, ανήκεστοι; περιβάλλε

ται κακοί".

Διδ χρή ταύτα έννοούντας αρετής έπιμελεΐσθαι,

και καθάπΐρ έν παλαίστρα έπ\ τού παρόντος βίου

άγωνίζεσΟαι , ίνα μετά τδ λυθήναι τδ θέατρον ,

λαμπρδν άναδήσασΟαι δυνηθώμεν τδν στέφανον, καϊ

μή άνόνητα μεταμελώμεθα. "Εω; γάρ ότου ένέστηκεν

ό άγων, δυνατόν έστιν, εί βουληθείημεν , κα\ τήν

όαθυμίαν άποτινάξασθαι,κα\τής αρετής άντέχεσθαι,

Τνα κα\ τών άποκειμένων στεφάνων έπιτυχεϊν δυ

νηθώμεν. Άλλ' ε! δοκεί, λοιπδν έπανίλθοψεν έπι τήν

άκολουθίαν τού λόγου. Επειδή γάρ έπέσκηψε τψ

παιδ\ περ'ι τής ταφής, κα\ εΐπεν 6 Ίωιήφ• Έγώ

χοιϊ,σω κατά τορ"ήμά σου, φησ\ν, "Ομοσόνμοι. Και

ώμοσεν αϋτφ. Καϊ Λροσεκύνησεν ΊσραηΛ επϊ τύ

άκρον τής ράβδου αυτού. "Ορα τδν γέροντα, τδν

ποίσδύτην, τδν πατριάρχην διά τής προσκυνήσεως

τήν είς τδν Ιωσήφ τιμήν έπιδεικνύμενον, και διά

τών Εργων αυτών πληρούντα νϋν τού δράματος τήν

ϊκδασιν. Ήνίκα γάρ διηγήσατο αύτψ δ Ιωσήφ τδ

όραμα, Είχε, φησ'ιν, Άρα γε έΛΟόντες έγώτε καϊι\

μήτηρσου Λροσκυη\σομέν σοιέπϊ τηνγην; Άλλ'

Ισ(υ; εϊποι τις άν ΚαΧ πώς εξήλθε τδ δναρ τής μη-

ι•ρδς προαπελθούσης, και μή προσκυνησάσης τδν

παϊδα; "Εθο; άε'ι τή Γρα^ή άπδ τού κυριωτίρου τδ

πϊν δηλούν. Έπ:Ί οΰν Κ?γΐι.1>ι της γυημκύς ύ άττ(ρ,

ται, και φησιν • Ό θεός μου ώ^Οη μοι έν Λουφ

έν γη Χαναάν, καϊ εϋ.Χύγησέ με, και εϊπέ μοι '

Έγώ αύξανώ σε, καϊ π.Ιηϋυνώ σε, καϊ χοιήσω

σε εις συναγωγάς έΟτών, καϊ δώσω σοι την )τ}»•

ταύτην καϊ τώ σπέρμαζί σου μετά σέ εϊς κατά

σχεση• αΐώνιον. Έπήγγελταί μοι, φησ'ιν , ό θεδς ,

ήνίκα έν Λουζά ώφθη μοι, τοσούτον πληθύνει μοι τδ

σπίρμα, ώς συναγωγάς εθνών γενέσθαι έξ αυτού, κα\

τήν γήν δέ ταύτην έμο'ι κα\ τώ σπέρματί μου δώσειν

ύπέσχετο. Νΰν οΰτοι οί δύο νινί σου, οί γενόμε

νοι σοι έν ΑΙγύπτφ , έμοί είσΐΓ ■ Έρραΐμ καϊ

Μανασσής, ώς 'Ρουβην καϊ Συμεών, έσονται μοι.

Τούτους, φησ\ν, ους Εσχες πρδ τή; παρουσίας τής

έμής, έγώ είς τδν τών έμών τέκνων αριθμόν είσ-

ποιούμαι, κα\ δμοίω; τοις έξ εμού τεχθεΐσι τής παρ*

εμού ευλογίας άπολαύσουσι. Τά £έ είς τό έξης

έκγοηι, δσα &ν γεν>•ήσης μετά ταύτα, σοϊ έσον

ται • έχϊ τω ένι'ματι τών άδεΛρών αυτών κΛη-

Οήσονται έν τοις έ.Λείνων κΛήροις. ΊσΟι δέ δζι

καϊ ι) μήτηρ σου Ί'αχήΛ, ι\νίκα ηγγισιι είς την

ΒηΟΛεέμ, απέθανε, καϊ κατώρνξα αϋτην έν τη

οδφ τού Ιπποδρόμου. Καϊ Ιδών τους υΐοϋς Ίωσης,

είπε • Τίνες σοι ούτοι ; Καϊ εΤπεν • ΥΙοί μου, ονς

έδωκε μοι ύ θεός. Καϊ είπεν Ιακώβ • Προσάγαγε

μοι αυτούς, Ίνα εύ.Ιογήσω αυτούς. Καϊ ήγγισεν

αυτούς πρύς αυτόν. Καϊ έφίΛησεν αυτούς, καϊ

περιέΛαβεν αυτούς. "Ορα μοι τδν πρεσβύτην, όπως

σπεύδει κα\ επείγεται εύλογήσαι τους παϊδας τού

Ιωσήφ• Καϊ ϊχγγισεν αυτούς, φησ\, προς αυτόν.

Καϊ έζίΛησεν αυτούς, και περιέΛαβεν αυτούς,

καϊ είπε προς Ίωσή-ρ ' Ιδού τού προσώπου σου

ούχ έστερήθην, καϊ Ιδού έδειξε μοι ό θεύς καϊ τύ

σπέρμα σου. Μεγάλα μοι, φησ\ , παρέσχεν ή τού

θεού φιλανθρωπία, κα\ πλέον ή προσεδόκησα • μάλλον

δέ άπερ ουδέποτε προσεδόκησα. Ού γάρ μόνον τού

προσώπου σου οϋκ έστερήθην, άλλ' ιδού καϊ τους έχ

σού τεχθέντας έθεασάμην. Καϊ έξήγαγεν αυτούς,

φησίν, Ίωσηρ άπύ τών γονάτων αυτού, καϊ προσ-

εκύνησαν αύτφ έπϊ πρόσωπον έπϊ τής γης. "Ορα

κα\ το'^ς παΐδας πώς έξ αρχής κα\ έκ προοιμίων
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έπαίδευσε τήν δφειλομένην τιμήν άπονέμειν τφ

ιτρεσβΰττ). Κο\ λαβών, φησ\ν, Ίωβήφ χατά τήν των

πρωτοτόκων προεδρίαν προσήγαγε τόν Μ»νασσή, χα\

τότε τον Έφραίμ.

γ". 'Ενταΰθά μοι ορα τόν δίκαιον τους μεν τοΰ σώ

ματος οφθαλμούς ήδη Οπό τοϋ γήρως λοιπόν ασθενείς

χεχτημένον ( Έβαρυώπησαν γάρ οΐ ό?0α.1μοϊ αυ

τόν άπό τοϋ γήρως, χαϊ ούκ ήδύνατο βΛέπειν),

τους δετής διανοίας οφθαλμούς ενωμένους έχοντα,

χα\ τί πίστει [632] τ3ι μέλλοντα ήδη προορώντα.

Ουδέ γαρ άνασχόμενος τοϋ Ιωσήφ, Αλλά έναλλάξας

τάς χείρας εύλογων, τήν προεδρίαν εις τον νέον έποιή-

βατο, προτάξας τον Έφραΐμ τοΰ Μανασσή. Κιί

φησιν Ό θεός, φ είτηρέστησαν οΐ πατέρες μου.

Σκόπει ταπε-νοφροσύνην τοΰ πατριάρχου, ορα ψυ,χήν

φιλόθεον. Ουκ έτόλμησεν ειπείν, Ό θεός (Τι εύηρέστη-

σα• άλλάτί;Τ(ϊ εύηρέστησαν οΐ πατέρες μου.

Είδε; ευγνώμονα ψυχήν; καίτοι πρδ μικρού διηγού-

μενος Ιλεγεν, ότι Έν Αουζζι ώ?θη μοι, χαϊ ϋπ-

έσγετο δώσειν έμοϊ χαϊ τω σπέρματί μου πασαν

τήν γήν, χαϊ εΙς συναγω^-άς εθνών ποιήσειν το

σπέρμα μου. Κα\ οϋτως εναργή έχων τα δείγματα

της περ\ αυτόν τοϋ θεοϋ εύνοιας, !τι κατεσταλμένην

είχε τήν δ'.άνοιαν, καί φησιν Ό θεός φ εύηρέστησαν

οΐ πατέρεςμου ενώπιον αύτοϋ, Αβραάμ χαϊ Ίσαάχ.

Είτα πάλιν ■ Ό θεός ό τρέρων με έχ νεότητες μου.

Σκόπει κα\ δια τούτου πάλιν της ευγνωμοσύνης αύ

τοϋ τήν ύπερβολήν. 04 λέγει τήν οίκεϊαν άρετήν,

άλλα τά παρά τοϋ θεοϋ εις αυτόν γεγενημένα δι

ηγείται, καί φησιν Ό τρέμων μ& έχ νεότητός μου

Ινς της ίμερος ταύτης- Αυτός γάρ έστιν ό έξ αρ

γής μέχρι τοϋ παρόντος τά κατ' έμέ οίκονομήσας.

ύδτωκαΐ πρώην ίλεγεν Έν γάρ τ ή ράβδφ μου

ταύτη διέβην τον Ίορδά>-ην, χαϊ ιδού νϋν γέγονα

είς δύο παρεμβο.Ιάς.. Κ.α\ νϋν -ό αυτό πάλιν έτέροις

όήμασί φησιν • Ό τρέμων με έχ νεότητός μου έως

τής ημέρας ταύτης, ό ά)-γεΛος ό ρ"ννμενός με έχ

πάντων τών χαχών. Ευχάριστου γνώμης τά βή

ματα, φιλόθεου ψυχής κα\ έχούσης έναΰλοος τάς τοϋ

θεοϋ ευεργεσίας τή_ μνήμτ). Εκείνος, φησΙν, <[> οΐ

πατέρες μου ϊύηρέβτησαν, ό έμέ διαΟρέψας έκ νεό

τητας έως τοϋ παρόντος, ό εξ αρχής πάντων με τών

κακών ρνσάμενος, ό τοσαύτην περ\ έμέ κηδεμονίαν

έπιδειξάμενος, αυτός ΕνΛογήσει τά παιδία ταϋτα•

χαϊ έπικΛηθήρεται έν αύτοΤς τύ ΰνομά (ίου, χαϊ

τύ δνομα τών πατέρων μου Αβραάμ χαϊ Ίσαάχ,

χαϊ π.ΙηθυνΟεΙησαν είς πΛήβος ποΛΰ έπϊ της

γ7\ς. Είδες δμοϋ καί σύνεσιν κα'ι ταπεινοφροσΰνην ;

ϊΰνβσιν μέν, δτι τοϊς τής πίστεως όφθαλμοίς προ»

ορών τόν Έφραΐμ προέταξε τοϋ Μανασσή• ταπεινο

φροσΰνην δ», δτι ούδαμοϋ τής οικείας αρετής μνή

μην έποιήσατο, άλλ' άπό τής τών πατέρων εύαρε-

στήσεως, και άπό τών είς αυτόν γεγενημένων εύερτ

γεσιών τήν εϋχήν κα\ τήν εύλογίαν αυτοί, έπηύξατο.

Άλλ' δ μεν Ιακώβ προορών τά μέλλοντα, οϋτως είς

αυτούς εύλογίαν πεποίηται. Ό δέ Ίωσήρ ορών τον

νεώτερον προκριθέντα τοϋ πρωτοτόχου, χαϊ βαρύ-

αυτό Λογισάμενος, είπε, φησΛν, Ούτος ό πρωη}~

τυχος- έπίθες τήν δεξιάν σου έπϊ την χεφαΛήν

αύτοϋ. Καϊ οϋχ ηΟέΛησεν, άΛΧ εΊπεν Οίδα, τέ-

χνον, όΐδα. Καϊ ούτος έσται ε'ις Λαον, χαϊ ούτος

ϋζ,•ωΟί\σεται. ■ άΛΧ ό άδεΛφος αύτοϋ ό νεώτερος

μείζων αύτοϋ έσται, χα'ι τύ σπέρμα αύτοϋ έσται

είς πΛηθος εθνών. Μή νομίσ^ς με, φησ'ιν, απλώς

συντυχία τιν\ τοϋτο πεποιηκέναι, μηδέ δι' βγνοιαν.

Ο'δα γάρ, καϊ πονηρών τά ύστερον έσόμενα, ούτω

τήν είς αυτόν εύλογίαν ίποιησάμην. Εί γάρ κα\ άπό

τή; φύσεως Εχει τήν προεδρίαν ό Μανασσής, άλλ'

Ό νεώτερος μείζων αύτοϋ έσται, χαϊ τύ σπέρμα

αυτού εΙς πλήθος εθνών. Τοϋτο δε δλον έγίνετο

επειδή εντεύθεν Ιμελλεν ή βασιλεία άναδείκνυσΟαι,

Λιά τούτο ήδη [655] προαναφωνών τά μέλλοντα ,

οϋτω τήν εις αυτόν εύλογίαν επο•.ήσατο. Καϊ εύΛό-

γησεν αυτούς Λέγων• Έν ύμ7ν εύΛογηθήσεται

ΊσραηΛ, Λέγοντες• Ποιήσαι σε ό θεές ώς Έρραΐμ

χαϊ Μανασση. Καϊ έθηχε τίν ΈαραΧμ έμπροσθεν

τοϋ Μανασσή. Ούτως Ισονται, φησ\, περιφανείς

αμφότεροι, ώς πάντας ευχής έργον ποιεϊσθαι είς τήν.

τούτων έλΟεΐν περιφάνειαν δμως ό Έγραϊμ πρότε

ρος ϊστ.αι τοϋ Μανασσή. Όράς πώς ή τοϋ θεοΰ χάριν

προεμήνυεν αύτώ, ν.η\ προφητικώ κενούμενος πνεύ-

μ»τΐ;, οϋτω τους παίδας τοϋ 'Ιωσήφ εύλόγει, τά μετά;

τοσούτον έσόμενα χρόνον, ώς ήδη παρόντα, κα\ ϋπό

τοις άδελφοϊς δρώμενα, οϋτω προδλέ-πων ; Τοιούτον,

γάρ ή προφητεία.

Κα\ καΟάπερ οΐ τοΰ σώματ,ις όφΟαλμο\ ουδέν πλέον,

τών δρωμένων φαντασθήναι δύνανται, ούτω κα\ οί

τής πίστεως ού τά δρώμενα βλέπουσιν, άλλ' εκείνα•

φαντάζονται, 5; μετά πολλάς ύστερον γενεάς έσεσθαι

μέλλει. Κα\ τοϋτο άκριβέστερον είσεσΟε έκ τών ευ

λογιών, ών είς τους οικείους ποίίϊται παΐδας. Άλλ'

ίνα μή μακρόν ποιώμεν τόν λόγον, κα\ πολύν ύμίν

τόν κόπον παρέχωμεν, άρκεσΟέντες τοις είρημένοις

είς τήν έξης τήν προς τους πιϊδίς εύ/ογίαν ταμιευτ

σόμεΟα, εκείνο -αρακαλέσαντες υμών τήν άγά-ην,

ζηλούν τόν δίκαιον τούτον, κα\ τοιαύτας κληρονο-.

μίας τοις παισΐ καταλιμπάνειν τοις εαυτών, αϊ μη-

δέποτε παρά τίνος βλάβην δέςαίΟαι δύνανται. ΑΙ

γάρ τών χρημάτων πολλάκις και δλϊθρον έτεκον τοις

δ,ιαδεςαμένοις, κα\ έπιβουλάς, κα\ πολύν τόν κίνδυ-

νο.ν ενταύθα δέ ουδέν τοιούτον έστιν ύποπτεϋσαί

ποτέ. θησαυρός γάρ έστι δαπανηΟήναι μή δυνάμε

νος, θησαυρός έστιν άνάλωτος, θησαυρός έστιν οΰχ

ανθρώπων έπ:6ουλαϊς, ού ληστών ίφόδω. ούκ οίκε-

τ,ών κακουργίιί, ούκ άλλω τοιοϋτψ τιν*ι έλαττωΰήναι

δυνάμενος, άλλα 6ιηνεκι7>ς μένει• πνευματικός γάρ

έστι„ και ούκ είκων ταϊς άνΟρωπίναις έπιβουλαϊς•

άλλ' έάν οί.δεξάμενοι νήφειν βούλωνται, κα\ είς τήν

μέλλουσαν συναποδημεί ζωήν, και τά; αιωνίους. προ-

ευτρεπίζει σκηνάς.

δ'. Μή τοίνυν χρήματα συλλέγε ιν σπουδάζωμεν, κα\.

ταύτα τοις παισί καταλιμπάνειν • άλλ' άρετήν αύτ

τυϋς παιδεύωμεν, κα\ τήν παρά τοϋ θεού. εύλογίαν

αύτοίς έπευχώμεΟα. Αύτη γάρ, οώτη ή μεγίστη πε

ριουσία, ούτος 6 άφατος πλούτος, δ αδαπάνητος, 6κα6"'

έκάστην ήμέραν τήν περιουσίαν πλ.ίονα εργαζόμενος.

Ουδέν γάρ αρετής ίσον, ουδέν ταύτης ίσχυρότερον

κάν αυτήν μοι τήν βασιλείαν εϊποις, χα\ τόν τό διά^

δημα περικείμενον, εί μή ταύτην έχοι, παντός πέ

νητος (5άκ«ι περιβεβλημένου άθλιώτερος έσται. Τί

γάρ αυτόν τό διάδημα δυνήσεται ώφελήσαι, ή ή

πορφυρές α, υπό τής ό'ιχείας ρ'α.θυμίας προδεδομένον ;

Μή γάρ αξιωμάτων τών έξωθεν οΐδε διαφοράν ό Δε

σπότης; μή γάρ προσώπων δυσωπείται περιφανεία;

"Εν έστιν έκεϊ τό ζητούμενον, άπό τή; εργασίας τής

αρετής τάς θύρας έστιν εύρείν ήνεωγμένας τή; προς

αυτόν παρρησίας ■ ώς 4 μή έντεϋδεν τήν πα,όόησίαν,

κτησάμένος , έν τοις ήτιμωμένοις κα\ άπαρ^ίησιά-

στοις γενήσεται^

Τούτο ούν άπαντβς σκοπώμεν, κα\ τους ημετέρους

παίδας διδάσκωμεν ταύτην πάντων προτιμάν, κα\

[634] μηδέν ήγεϊσΟα» τήν τών χρημάτων περιουσίαν.

Αύτη γάρ, αύτη πολλάκις κα\ κώλυμα προς τήν

άρετήν γίνεται, δταν μή είδη τοίς χρήμασιν 6 νέος

είς δέον κεχρήσθαι. Κοή χαΟάπερ τί παιδία τά μι

κρά, έπειδάν μαχαίρα; έπιλάβηται ή ξίφους, διά τ&

μή είδέναι δεόντως κεχρήσθαι, πολλάκις είς πρου-

πτον έαυτά κίνδυνον εμβάλλει, όθεν ουδέ άφ*άσιν

0 !>3νϊΙ. τό οιάοτ,μα όνήσεται, ή ή πορ?. ΤΓβ«_ΐίΐΜ. τ4

όιάδημια σώσαι δνινήσίται, ή ή πορφυρί;, έάν ύποτή; οι

κεία;.
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Ιίο ιΙεΙΓιΐηιιι *ε.ιιί Ιιοιμιπίμ ΓειΜεπ; ιΙοειιίΙ. Ει .)> *.'|ιΙι,

Ίιι<|ΐιί( , μ'ιίιιηΙιιιιι <1ίμηΊΐ:ιΐι•ιη ρπιηοςεηίΙυΓ.ε 3<ΜιιχίΙ

Μ.πι.ΐ8Μ•π, ει ιιίιιε ΕρΙιηΙιη.

3. ίΜΟ>> Οίΐι/ί» ΙΗίΉ/ίί »ί(/ι'ί»ΐ/. — V ϊ ιΐ ο Ιιίε φΐοηΐηΐΐο

]|Ι81||8 εΟΓρΟΓΪδ ΟεΐΐΙβδ ρΠΒ ΜΊΜ'Ι'ΙΙΙΙι' ΙΙΙΙΙΙΠ ίΐΐΠΐΊΙΙΟδ

ΙιιιΙιεηβΙ, ( :0. ('-τκταΐΊ ιίιΊιιι ετοηΐ οαιΙΊ β/Ή ι ρτα »ειιίο,

Π ΒΟΗ ρυΐιτιιΐ Μώ'ΐν), νβΙβΓβΙ ηιιίειιι ΟΟϋΙί* ιιιειιΐί*, ει

Γοΐο ρι-χνίϋετεί ΓιιΐυΓΠ. Νο«|ΐιι: οιιίιιι Ιυϋι ίοβορπ οτ-

<Ι ; 1 1 > ■ 1 1 1 , μ•«Ι ηιιιΙ.Ήίβ πκιηίΐιιΐδ Ιιειιεαϊεεη.', <Ιί^ιιίΐ:>ΐι:ιιι

]ιιηίοη εοηΐιιΐί! , ρπείεΓεηδ Μ;ιΐιη&δί ΚρΙιΐΜϊιη : εΐ

ϋίχίΐ : Ιδ. Οαιι , αιί ΰεηε ρΐαακτιιηΐ ρηΐτει ηιεί. Αΐ-

Ιεικίο ιιιοιίεδίίπηι ΙιεοΙι, νίαΌ απίιη.ιιη πΊίμίιίΑίιιι.

Νοιι πιΐιΙιΊι.ιΐ (1'κιτο, Οειιβ επί 1>βηβ ρΐβοιιί : ίειΐ φιίο!?

('.η'ι Ιίίιι! ρίιίακΊΊΐιιΐ ριιΐΐΊΊ )ΐι< ί . ΥίιΙίδΓι «ιπιηηιιι (.'ΓΠ-

1:ιηι ? ΙαιιιεΙϋ'ι ρβιιΐο .ιιιΐοβ ηηιτ&ιΐδ <ΙϊεεΙ>:ιι : Ιη / »;«

ηρριιπιίι ηιΊΙιΊ, εΙ ριοιηίίίΐ άυΐκηιηι ιε ηιΊΙή ει ίηιι'ιιιί

ηιεο ΐιηΐΗαη Κτταηχ , ει ίη εοηΐ]τιςαΙίοηη </εη/ιΉιιι κ

(ικΊηηιιη ιεηιεη ηιαιηι. Ι'Λ Ιαηι ο.νίι1ο,:ΐϊ:ι Ιι:ι|>ειι& ίιι-

«Ιίοία ιΐίϊίη.ε ΟΓρ.ι 50 ΙιεηεΥοΙβιιΐίίΠ , ηιΙΙιιιε Ι;ιιιιειι

1ιιιιιιίϋ:ιΐηηι ΙαΙιυίΐ ιηειιίειιι , ε! ιΐίείι : Οβιιι ηιί ί>εηε

ρΐααιετηηΐ ρηΐνα ηιεί γογοηι ίρ»ο, ΜιτηΙκιια ιΙ Ιαππιτ.

Οείιιϋβ ίΐεηιηι : φ ιιι" ραιείΐ >ηε β }#νοιΜε ιηεα. Αεείρβ

ει «χ Ιιοε ςπιιίδδίιιιιιιη ε]ιιε αιΓιηιιιηι. Νοη ιϋε'ί ρηι-

ρΐ'ί.ΙΜ νϊΠυΙΟΠ), δβϋ ε;ι ι|ΐι;ε μΙι! :ι |)εο Γιιεπιιιΐ Ι;ο1.1.

βι/ί ρακίί χηε η ]νν<ηΐ*α ηιεα υ*ηυβ ΐ» ώειη Λαιι<•.

Ι;>μ: ειιίιιι, ϊικριίΐ, ε$1 φιί :ιΙι ΐιιϊι Ιο ιΐϋηιιβ ;ιιΙ ρτχδεηδ

Γ08 ιιιι;;ι* (ϋλρι'ΐι ανϊΐ , ει ιηο(1επιΐυ$ ε&Ι. Ιΐα ε( ρπυβ

ιΙίεεοαΙ : Ιη ϋίπ/α εηίιη ηιεα ίιαε Ιηιιιιίΐί ίοτάιιηεηι :

ει εεεε ίΐιιιΐί (ιιοΐιιι αηη ί/ι άαο ααΐία ((•'«». 52. 10).

Ει ηαιιε ίιεπιηι ηΐϋ» νει Ιιίϋ ιΐίεΐι : ι^ηί ρηαάι ι/ι.• α

]Ηη•ηΙ»Ιΰ ιηια ναφιε Ίη άιειη Ιιιιικ, 16. αη$(1*ι φι'ι /ι'/ΐί-

ΐ'ιιΐ'ϊί ηΐι' άΐ ο/ηηϋη» ηιιιΐίι. Οη[χ ηηίιιιχ αε ρί.ε , οι

ύεηε πκηιηΓίϊ 1>εηεΙϊείθΓ»ιτι Γ)εί, νει•Ι»α. 111ο, ίιΐ(]ΐιίΐ,

ειιί ρ.ιίΓΟβ πιει Ικ'ηε ρίπβιιεηιπί, φιί ηιο α ρινεηΐιιΐβ

ηιεϊ υ&ηΐΜ» ίη ρΓΓείοηίοιιι (ΙΊοπι ειΐιιεηνίΐ , φιί ηιο ηΐι

ίιιίιίιι 30 ιμιιιμΙιιι* πι.-ιΙί$ ΙιΙ»(τ:ινίι, ΐ|ΐιϊ ΐΑίιΐΊΐη ιτ?:ι πιο

ιΙιιΊ.ΐΓ.τνίΙ ρτονίιΙεΜ'κιπ), ίρ$β ΒακάϊεΗ Ιιοκ ρηιι-οα :

α ίηνοι-αϋΐκΓ ίη ίίί νμιιιιίι ιιιιίομ , ι•ί ηοιιιιιι ριιΐηιιιι

ιικ'ιιΓΗΐιι, ΜιτιιΙίαηι Λ ίίααε, ιΊ ηιιιΙιίρΓη;•»ΐιΐΓ ίη ηιιιΐ-

ίιίιι,Ιίικηι ιιιηιριιιηι ιι/ρίΓ Μηαηι. νίϋίίΐϊ ίϊιηιιΙ εΐ ίηΙοΙ-

Κ^επίίαηι , (Η πκκίε^ΐίΛπι ? ΙιιΙβΙΗςεηΙίηιη ηιιυοηι ,

(μιίιι Πιΐυί οευΐί» ρΓ3ενίϋι•ηί Ε|ιΙιγ:ιϊιιι ρΓείιιΙίΙ Μααη&ίί :

ηιο(Ι(•8ΐί.Ίπι νεΓΟ, ηοίη ιιιιβφιηπι βπχ νίΓΐιιΙϊβ πιειιΐίοιιεηι

Γοείι ; βειΙ βχ ρΓοϋ.ιια ρ.ιΐπιιη νίΐη, οι εχ 1>εηεΓιεϋ$ ίιι

80 εοΙΙ:ιΓιβ ίρ$ε ρΓΟΟβϋ Γιιιΐίι, ει Ικ:ικκΙίι Ι'οηειη ΙίΙίί•;

ρΓεεηιιΐϊ ε»ΐ. νεπιπ> ]ηεοΙ> ηο'ηΐεηι ρηενίϋβηδ Γιιΐιιπι,

ίο ίΙΙί- ΙκΊΐΐ'ΐΙίχϊι : 17. ίοκρίι χκτο ν'ιάεηι )Ηηΐοηηι

ρτα-ίηΐιιηι κη'ιοτϊ, (ιγπιο (Ι ηκΐϊι/ιιιιιη αιε ρηίαια, ιΐίάι :

48. Ηκ μ» ρηηιοη.ιΊΐίΐιΐΜ ; ροηί άι-χίααιη Ιιιαιη $ιιρατ

εαριιΐ ή*». 19. Ει ηοΜι , κά ώχιΐ : ί>«ο, /ί/ι', ιαο. Ει

Λ<«' ί-π'ί ίη ροριιΐιιιη , (I Με ααΙίαϋίΐιΐΓ ; $εά [ταΐετ ε]α$

)»ηίοτ η>»)ητ (ο ηιΊ, εΐ ιειηεη </«ι εηΐ ι/ι ηιιιΙΐιΊηάίηειη

(/αιίίιιιη. Νβ ριιΐοβ ηιβ, ϊηΐ|θίΙ, οοίη ηε ΓοΠιιίΐο Ιιοε

Γεεί>8€, νβΐ ρε? ί^ηοπιιιΐίαηι. δείο βιιίηι, ει ρπετίιίεηί

ίπΙιΐΓ.ι , Μα εί υεηειΙΪΓΐίοιιοιη «ΙειΙί. Ναηι ΙϊεεΙ η.ιιαΓί

ρππι»ΐιιηι ΙιηΙκ'Μ Μηηηδ&ε5 , &ει] Ιιινοιϊί ίΙΙε ηια}οτ εο

εηί, ει ιεηιεη ε}αι ίη ηιιιΐιίΐιιάίηαη αα:ΐίιιηι. Ηοε αιιίειη

ι >ΐιιιιι ΓΛεΐιιηι ο$ι, ηυίι Ιιίιιε Γεςηιιπι ϋειηοη8ΐΓ.ι1)3ΐιΐΓ

ενοΓίΐιιπιιιι. ΓΓορίετεα ρηεϋίεβηι ίυΐινα , $ίε ευιιι

ύοιιοιϋείΐ. 20. Δ,Ί ίιεηεάΊχίΐ εο», (//««♦ : Ιη γι*η 1>νηί•

ιϋεεηΐ Ιιταεί, ιΐίεεηίει : ΡιιείαΙ Ιβ θεια ηειιΐ Ερηηήηχ

εΐ Μαηαικ. Ει ρο»ηίΙ ΕρΙιηΐνη αιιΐε Μβιιηιαηι. Ιΐη»

ίηΐ|ΐιΊΐ, βιιιΐιο εηιιιΐ ^Ιοί'ίοδί , ιιΙ ο<ιιιιε$ ίη ορί,ιΐίϋ Ιιι-

1*03111 ηιΙ ε.ιιιΐιίειιι ('ΐιιιι ιΙΙιϊ ςΙοη:ιιιι ρβτνοιιΪΓΒ : 3113-

ηιεη ρήιΐΓ εηί Ερίιηΐιη ΜαιιαβΜ. Υίύεϋ ιριοπιοιΙ»

ΒΤ»1ΐ3 ϋ(•Ί ρηοηιοιι5ΐηη*Ι βί ΓιιΙιιμ , »ε ρι••ΐ| -Ιιειίεο

ηΐίΐ.ιΐιι» ϋρίπΐιι βΐϋδ ^οίερη 1>ει»«ιΙίχείϊ», γΙ η,ικχΐ Ιιιιι-

Ι'ΐ5 ΐεηιριΐΓΪΙιιιβαΙιοπιΙ, 1;ιιιν|π:ιιιι ρι-.νχειι$ εΐ ;ιιιΐε οεπ-

Ιο$ &ϊΐιιπι νίιίεΐ'ϊι ? ΙΙοε ειιίιιι ιικιιΐο 80 ΙαΙιεί ρη>ρΙιεΐίη.

Οπι/ι /ι'ιϊι'ί ρι'πρίΐΊΐι-ΊοηΗ ιοτροτείί. ΜοταΙ'η εριΐυριιι.

— Νοιιι 8ίεαΐ οευϋ εοΓρ<ΐΓ3ΐε$ ιιΊΙιίΙ 3ΐιιρ1ίιι$ ρηειεΓ-

ιριαιη νϊ&ϊΙ>ΐ1ϊα $ρεεΐ3Γ0 ροίευηΐ, ίΐα εΐ ϋειιΐί Γιϋεί ιιιιιι

ηιιχ νίιΙειιΙιΐΓ 8ρεε[:ιηΙ, 80(1 ΊΙΙ:ι νίιίειιΐ, φΐΧ ιηιιΐΐο ρ«$|

ΙΊιΐιΐΓ.ι μιμι. Ει Ιιοε ηιηηίΓε$ιίιΐ8 $είειί} εχ υειιειίίεΐίο-

η.Ιιιι.β, ΐ|ΐι:ΐ8 8ΐιί$ Πΐίίδ ιΐ.ιΐ. Ι'.χΙιτιιιη ιιε Ιοιιμιιιιι &εηιιο-

ιιειιι (ηείηιιιυ8 , ιηυΐιοηιιε νο$ οιιεΓεηιιι$ Ι.ι 1 κ • ι«- , εοιι~

(ειιΐί (Ιίΐ'ΐί» , ίιι $ε(]ΐιοιιΙεηι ϊεπιιοιιειιι Γθ>ει•ν:\ΙιίιιιΐΗ

ΙίΜοΓίιιη ο]ιι$ ΙιεηεϋίεΓιοηοιιι. ΙΙΙιιιΙ Ι.πιιιειι οΐΜΟΐ-ηνο-

ιίιιι νε$ΐΓ3ΐη (ΠΓίιηιειιι, ιιΐ ίηιίΐεηιίη) ]ιΐ3ΐυιιι Ιιιιιιε, >•ι

Ι3ΐι•8 Ιιει•εϋίΐ:ιΐΐ"8 ΙίΙίίδ νε&1π$ ΓεΙίηΐ|.ι:ιΙΪ8 , ί|ΐι;ε 3 ιιιιϋο

υιιι<|ΐΐ3ΐιι ιΐ3ΐιιιιπηι 3εείρ0Γ0 ρ088ΐιι(. Ιιίνίιί.ι• ειιίιιι 8:ΐ•|1}

ειιίιιι ίΐεΐ'ίρίειιΐίΐιικ ρεηιίείειιι ρερεΓβηιιιΐ, ει ίιιβΙιΠη*,

εΐ ιιιυΐι.ι ρεηευ1.ι : Ιιϊε .ιυίειη ιιϋιίΐ (3ΐε $ιΐ8ρΊε.ΐΓί ρο-

ΙεΐΊΛ ιιιιι. ιιιηιιι. ΤΙιενηιιιυ•, ειιίιιι ε«Ι , <|ΐιί Μΐιηηιιιιιη

εχΙιηιιΐΊΓί, πιιιικιπ.ιηι ροίεβΐ εοιίϊΐιιηί : ΙΙιε83<ΐΓΐΐ8, ςιιί

ηοη Ιιοιιιίηιιηι (ΙοΙίδ, ηοε Ι;ι(Γΐιηιιηι ίηβίιΐϋβ, ιιοη Γίΐιιιιι-

Ιοπιηι ηι»1ίΐί3, ιιοη :ι(ίο ηυορίηιη ίιηιιιίιιηί ρο(ο>1, 8ε<1

ρειρείικι πιηιιεί : $ρίηΙυαΙΪ5 ειιίιιι 081 , Ιιιιπΐ3ΐιί8 ιιοιι

εειίειι; ίιιβίιΐϋβ , βειΐ ειιηι Η$ ςιιΐ ίΙΙιιιη >εεί|<ίιιηΙ , ει

βουηί ε$3ο νοίυηΐ .ιε ρηκίεηΐεδ , Ιιι ΓυΐιΐΓ3ΐιι νίΐ3ΐιι

ηιίςηίιίι, εΙ είϊ χ(ογπ3 ριχ-ρηπιΜί (5(>εΐΜ3ειιΙη.

4. Νβ ι^Ίιιιγ ορεηιη ιιο$ΐΓ3πτ ίη εοΙΙίςεηιΙ.ΐΗ ορε&

εο11οεοιιιο$ , ηΐΐ3$ ΓεΙίηιρι;ιιιιιι« (ίΙίί$; >ε;Ι (Ιοεε.ιιιιιιβ

εβ& νίηιιιοιη, εΙ ΙιεηειΙίεΐίοιιειιι Ρεί ίΙΙί» .ΊρρΓεεεηιιΐΓ. .

Ι-.ι γ ειιίιη , ί>ΐχ πλίχίιιιχ ίπιιΐ ΓοευΙΐηΙββ : ίδΐχ βιιιιΙ

ϊηεΙΤ.ιύιΙεί (1ί\ίΐί.ε , ψιχ ιιοιι ηΙ)8ΐιιηιιηιιΐΓ, ιριε ηιιοΐί-

<1ίε 8ΐιΙΐ8ΐ:ΐϋΐί;ιπι ΐιοδίΓηπι ,ιιιςειιΐ. ΝίΙιίΙ ειιίιιι ν'ιΠιιΐί

ρ.ΐΓ , ιιίΙιίΙ νίΠίΜβ ροΐβιιΐίιιβ ι εΐίππίδί ηιϋιί (Ιίε.ΐί ευιιι

ςιιϊ Γβςηαπι Ιιοηεΐ, ,ιε ιΓΐ3ΐΙεηΐ3 εοΓΪι, ηί$ί Ιιηηε Ιι.ίΙιοπΙ,

φιονίί ρηιιηίεπίιίδο ραιιρεΓε ηιί*ει•κ>Γ εηί. ΟιΓκΙ ειιίια

ΊΙΙί ρΓοιΙε^ε ροΐεηΐ ϋί.ιιίειιι.ι 3<ι ι ριιτριιη, ηιιί νίι Ιιι-

Ιβτπ 8113 ύες'κϋ.ι ρ(τΗίι? ΝιιιιΐιριίιΙ Οοιηίηιΐ8 εχίεπιη-

πιιιι (Ιί^ΒίΙηΙιιιη ϊ.ΐΓίεΙιΙειιι βρεείαΐ * ιιιιηιηιιίιΙ ρεΓιο-

η.ιηιηι βΙοΓίη ρεΓπιοτοκίΓ ? Ι'ιιιπιι ε$1 ίΙΙίε φιοιΙ ηιιτ-

γιΙιιγ , ιιι ρερ ορεπιιίοΒεπι νίηιιΐΗΐη ηρεΓίΒ* ίιινοιιίιο

ροϋ$ΐηιιΐ8 ρπιι.ι$ ΠιΙιιεπ• ίιι Πειιιιι : η.ιιιι ιριί ιιίΙιίΙ

Ιίι1ιιε.ί:ι. Ιιίιιε (ΙεΓεΓΐ, ίϊιίει• ί^ιιοιιιίιιίο8θ8 οι ι1ε.•>ρεΓηιιΐει

Ιοειιιιι ΙϋΐΙιιίιιΙ.

^εηιιιϊα; νίτΐηΐΐ οΐιίαηΐ. — ΙΙοε ίρίΐιιρ οπιιιββ εηιι-

$ΊιΙεΓεηιιΐ8 , ει Π051γο$ ΙΙΙϊοη ιΐοεε.-ιηιυί , ιιι νίιΐιιίειε.

ΓεΙιιι$οιηυίΙιιΐ5ρΓχΓεπιιιΐ, ηίΗίΙίη,ιιβΓίΐείβιιΐ ρε< ιιιιί:ιπιιι:

αΐιιιιιιΐϋΐιΐίηιιι. ΙΙ.τε ειιίιιι , Ιι.τε ε8ΐ (|η ι• νίηιιΐί κπ'ρβ

ρ'ιΐΓΪηιυιη ο1>$(3ΐ : φΐ3ΐιιΙ<>ψιίιΙ.Ίΐι ιιε&είκηΐ ρεειιηίί*

ιιι! }ιινειιο$ ιιι ηρηπεΙ. ΕΙ βίειιΐ ρϋτνί ριίετί 83'ρο ,

ςικιιιιΐο ειιΙΙεΙΙοβ ει £&ΐ(]ίο$ 3ΐτίρίιιηΙ, βο ηιιοιΐ ιιε&είιιιιΐ

οοιιε ίΙΙίβ ιιΐί, ρεΓίεΙίΐηηΐιΐΓ, ιιιιιΐε ιιι:ιΐπ'8 ηοη ρεπιιιΐ-

Ιιιιιΐ ί11Ϊ8 εο-. ίηιριιηε 3ΐιίιιςιτο : ίΐ:< ρεοΓεείο εΙ ]ιηε-

ηο$, ηυί ρεευηίατϋπι 3ΐ>υιιϋηυ1ίαιη ίϋΒεορειίιιΐ εαιιι



6*1 5. ίϋΛΝΝιδ ϋΙΙΙΙΥ&Ο&ΊΌΜΙ ΑΚΟΗ.ΕΙ . ϋΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. «7ί

■ΜΐΙΐΙΙΐΙ Ι'ίϊ ΙιοηΟ ΙΙΙί, III ρβΙΊΟΙίΙΐΙΙΠ (ΊΤίΟΙΟ κβ ρπι-είρϊ-

Ι:ιιιΙ, ίηΓείηαπ) ροααΙοΓυιιι δίΐή ίικίβ εοΐΐίςεηίοδ. Να-

μίιιιΙιιγ οιιίιιι ϊικίο Ιιιχιΐϋ , (ΙβΙϊείχ , οι αΙ>>πιι];ΐ! νοίιι-

ρΐ.Ίΐοδ εϊ ίοΐίιιίΐη ιιιιιΐ.ι : ΐίοη δ'ιιιιρίίιϊίοι• α ρεειιηϋδ

: «Ιίεο, β. «Ι Μεο φιι.ι φιί ΠΙα* ιοοοριτιιυΐ , 6Ϊ3 ηεδεϊυηΐ

:' ι ιχίο ιιΐί. Ι'ιορΙεΓοα οι δηρίεηδ (|ΐιίιΐ3ΐιι ϋίοβόηΐ : Βοηω

ιΐίνίίϊα;, ιμαϋια ηοιι αί εοιφιηείιιιιι ρεεειιΐιιιιι {ΕεεΙϊ. 15.

50). (}ιιϊ:ι εΐ Λ!;ΐ;ιΙι:ιιιι ϋίνοδ 6Γ31 , 01 ^1) ϋίνεδ οπιΐ ,

ι- 1 ηοιι δοΐοηι ιιίΐιϋ ιίαιηιιΐ ει; αοεΚΠι α αΊνϊΐϋδ, 8βιΙ ει

εΐαήοι-βδ ΓιιοηιιιΙ. (]ιι;ιιυ? (>ιιία ηοιι ϊιι ιΐδΐιηι δΐιιιιιι

ΙιιιιΙυιιι Ιιαδ ροδδΐϋουηιιΐ , δοιΐ υΐ ϋδ μνατβηΐ βίκιιη

αΐϊυδ , (ΐιιοιιΐϋΐ δηοοιιιτοιοηΐ ίιιορίχ , ει βδδοι ϋοηπίδ

εηιυιη ίίρειία ροι-θ£ΐ'ίηϊδ οηιηί1>υ$. ΛικΓι ειιίιη υηιιιη

οοπιηι υΊοβιιΙοηι : .*>/ αιιίειιι εφ-ε$:■«.< αϊ ηι«» άε άοιιιο

ΗΐΛΐ μ'ηιι νααιο : εαιίεηιιιι ει ίιιιροΐεηιεί ιίιίΙιιιη , «/ ηιιιιιι-

άο ίηάϊα,ώααΐ 6ΐιΙ):,'κΙίί! , ηοιι ρήναοαηιιΐΐ ^υο. 51. 16).

Κι ηοιι ι>ο! ιιιιι ροι• ροουιιώϊ μιολκΙοοο ίηϋίξοιιΐίϋυδ

Γογο1>:ιιιΙ , «>ΐ'ϋ ι•ι $ο!1ίοίΐυιϋηοιη εοπιηι £εΓεΙ>ηηΐ. Ει

εναηι , ίιιφιίΐ , ρε& είαιιάϊί > οαιίιιι εαιεϊι , α ε ιιιαίίο

ιΙοιΙΪΗηι ειΊριι'ι ρταάαιη (ίοο. 20. 15. 17). \'ΐιΙοδ ϋΐιιιιι

«Η ευηιιιι 8|$εΓβ οοπιηι φιί ϊιι]ιιη'α οΓΠείυηΐυΓ, ει ϋουί-

ΙϊΙιιΐδ ιιιειιιΐιΐ'οηιιιι νϊεεπι ρβΓ οιηηία Γορι-χδβιιΐηπ! ?

ΙΙιιηε οιιιηοδ οροπεί ίηιίΐαπ , Ιιυιιε, ίπιμιαιη, ιμη αιιΐο

Ιοςοιιι Γιιϊι, ει ηηΐο (ΐ-αϋαιη Ιααι 1)οη.ο ιηο-αίαιη νΐΐηια

8««8Ϊι : ϊιΐιριε ουηι ηοο ρ-χεορίοι-εηι 1ι3]ηι8πΙ, ιιοΐ|αβ

ρτθ£;εΐΗΐθΓβ8 νϊπιιΐε ρΓα,'ΐΙίΐοδ , δοιΐ α δειηειϊρςο ει α

8βυΐειιΐί;ι γοιΊ3 ίιι υοηηιιι Ιιηηο νίιαοι ρι•οι1ί•.Έΐι. Ναιη

ιιηιι>ιμιίδφιο ιιοδίηιηι ία ηηΐιιια βιια Ιιηοοΐ ιιιμμιιι

•εϊειιΐϊαιιι νϊΠιιΙΐδ ; ει ιιίδϊ πηίδ βαηι νοίιιεήΐ | ογ

ίβηανϊηηι δααιη ροηΐε-ε βοηοΓΟδίΐιιΐβιη , Βΐιιηηιιηιη ε»

ρ-ίνιιΐιίΐυι-. υιϊοιοιι ηυίειη εαηι οηιηοδ ηοβ βΐίς,'ηηιηδ ,

ει ειιιιι ιΐϊΐϊ^βηΐϊα εχοΓοε3ΐηιΐδ , ϊΐα οι 1>οιιη φη- (Ιϋΐ-

μ('ΐιΐίΐ)ΐ)» Ιίαοο |τοιιιί.•>δ:ι βυιιΐ εουδοιρααηιυΓ, ςΐΐΐΐί.ι ε(

ΒΐίβεΓϊεοπΙϊα Ποιοίοί ηοδί)•) ίεδίι ΟΙιπδϋ, ειιϊ εοιιι Ι»«-

Ικ; <•ι δΐιηοΐο δρΪΓίΐυ δϊΐ §Ιογϊ.ί , ίηιρεηωη , Ιιοιιογ ,

ιιοοϋ ει δειηρεΓ , ει ϊιι χλτοΙο βχευΙοΓυηι. Λΐ)>εη.

110ΗΙΙ.ΙΑ 1.ΧΥίΙ.

ΙΗχΗ αιιίαη ΗιύηΙ αά ^υx^^μIι : κα αμ> ιιιυι'ιοι-, 61 βτίί

ΰίΐΐ! νοί>ηιαΐΗ , ΐί ηάιικί νοί Ωοιι ίχ (αηα Ιιιιι: %η

ΐβιηηιι ριΐΐηυιι ναΐτοηοιι. Ε()θ ααίειη άο ΙίΰΊ Ξοάιηα

ΐΐΐιία ρτα: [ίαΐάοιιι Ιιιϊ* , ^ιια; αρϊ ϊη ί/Ιαάϊο ηκο Η

αναι ((.'<•ιι. 48.21. 22).

{ΛμοΜ Ιιϊ&Ιοτίαιη ροτφΐ ϋιιφεοϋοαιια, βΐ πα ηικερται-

αάαιίαη ΙιοιηίΓιαιη γοιιγΙιιηιίίιιιι 1>ΐΐν'ι1& ταιιηιρίϊ!, 'πίαι-

ιΊιΙαη ίαα,Ιιιιιη Ίηάηάΐ \ί-* [ιιΙιιιίι* ρκκά'ΐΜηΙαη Ι'ιΙίίι ιί

ιΐε ηιυιίε «κα ρτοχϊιηα ίριοι αάαιοηεαίειη, εχ νεΐί>\$ .Ια-

€ουί φιαώιιη ηιοταίία ράηάρϊα εταβη», νετΰί ιμιαία : ιιίΐιϊΐ

ρτοιίεαε ιίοιια ηαίιιπ.Ιία ηίίί ηιοτα ριοΰί αεεεώιηΙ.

— Ι'οΙΙίιτ1ι;ιιιιιιι• ιιιιρεΓ Πηειη ιιοβ ϊη)ροδίΐιΐΓθδ Ιιϊ-

δίοΓΪιυ ϋοι-υΙ), δεηηοαοηιιβ ρΓοΙϊχίυδ δε εχίεηιίεοίε, .•ηΙ

Γοιοιιι ιριοιΐ ρΓΟίιιίΐΙεΙιηιιιιΐδ ροπίοιιεπ; ηοιι ναΐυίιηΐΐδ.

ΙιΙοο νο!ο ο,υ;ε ρηιίειη ΓεΙίεΐα Γιιυπιηΐ ίιι πιοϋίυηι ρι-ο-

ροηεΓε, ίιι ηοιιε δ.ιΐίειΐ), δι Οεπδ ιίοιίοι ϊι , ίίιιοιΐ) ίιιιρο-

ιιαιηυδ. ϋρεΓΧ ρηΐίοιιι ηιιίειιι ΓυεηΙ, ρΓίιιιυιη νεδίΓηιη

ηοιηιηοηεΓηεεΓε ε:ιι ίιηίειη, εΐ οδίβηϋεΓε οΙ/ι δεπηοηοη

ιιιιροΓ ιηϊδδΐιιιι Γιεοπιηηβ. δείιϊδ ιιΐϊηιιβ , ει ηιοιιιοΓϋδ

ε;>Γΐ8 , οιιιιι .):κ•ιι|ι ϋεηοιΙίεΐυΓΟδ εδ$ει ΩΙϊοδ Ιοϋΐ'ρΐι.,

ίρδιιηι ΕρΙιΐΉίιη Μαιιαδδί ρΓοροδυί&δε, ϊιΐιριε ειίαηι ρα-

Ιιυ »•]ιΐϋ ηοιι ρΐΌΐιιηΐε : ειιί εΐ ϋίχίΐ : ϋ< ίο , βα; ιχ-

ηιηιίαιιΐιΐι ει Ιικ ειΊί ιιι ρορηίιιιη, ει Ιιίο εχαΙίαΗιητ : αιί

(ταΐίΐ ερα ;Ίιιιιυι• ιηαβοτ εο ίπ< , ει »ειιιειι β/κ» ειίί ίιι

ηιυΐιΐίικίίηειη //ιίκ/κιιι. Ει (ιβηεάίτΐΐ εο$ ίιι άϊε ϊΙΙα , ιίΐ-

εειι* : Ιιι ιυΙ>'ιι ΙειιειΙ'ιεεηΙ Ι&αεΙ , άΐεεηΐε» : ΡαείαΙ (β

ΟιΊΐα ι,ίΐΊΐΙ ΕρΙιΐΊ.ϊιη εΐ Μαηιιααι ; ει ροιηϊΐ ΕρΙίΓαϊιιι

αηιε Μαβπ83€>ι. Ει ΐΜΐευδ«ριε ρΓοεοδβίιιιιΐδ , αε ιιβ δβΓ-

ιιιοηιιηι ιιίιιιίίΐ εορϊιι νεδίΓ.ιηι οϋΓυεΓειηαδ ιιιοιοοπηιπ ,

εεδδανϊπιυδ :ι ιΐοείηη» : 8εο! 8Ϊ νϊιΐβΐιιτ, Ιιοιϋε δεηιιοι-

Ιϊ:ι νϊιίειιπιιΐϋ. 21. ΙΙίχ'ιΙ ηιιίειιι Ι$ηιεΙ αά ΙοιερΙι ι Εεα

εαο (ηογιογ, ε! ετίί ΰβιι$ νοοϊκαηι, ει τεάιιεεί νο$ ΰεια α

Ιαχα Ιιαε ίιι Ι,ιίίιιη ραΐτηηι ιιιεοηιιη. 22. Ει/ο ιιιιίαη -Ιο

ιΊΙή &εεϊιιια. είεαία ρην (ι-ιιΙιίΙιηχ Ιαίι, ηιιια εερ'ι ϊιι πΐιιάιυ

ιιιεο ει ατοί. Ροδίηιιαιη ϋΐίοδ υειιεϋίχίΐ, ει ΓιιΙιίΓα ρηυ-

νϊϋεηδ ]ηιιίιΐΓειιι ρΐ'χροδυίΐ δεηίοΓΪ : νο!εη$ ρείδΐιηιίενο

^οδορIιο, δβ ηοιι δϊηιρΙίείΐΟΓ, ηβιριε ΐειποΓε Ιιοε (εείβδε,

5ΐ•ι1 ρΓ.νϋίεεηΙεηι Ιοίοι.ι : ρηυοΊεϊΐ <.Ίί:»ιη εϊ δΐιαιιι ιιιογ-

Ιοιιι, ει ιριηϋ Γειϋΐιιΐ'ί δίηΐ εχ αϋεηα Ιεη'3 ϊη Οιαπααιι,

ϊη Ιΐ'ΐ'ΐ•;ιιιι ρκίπιηι δΐιοηιηι : εϊ Ιιοικιοι είδ δρειιι αιίξει,

ϊίΛυΐεχδρεεΙαίϊοιιεδοΙαίίηηΊΐκιϋεαηΐ. Ν.οιι δρεδ Ιμμιο-

ππιι Ιιυ]υδ νίΐ;υ1;ι1)0Γ0δ δεηιρεΓ ϊιιιιηίοιιϊΙ. Ει ηιοιίδίπιιιβ

εΐίαιιι ΙεηιροΓϋ πιοηίδ, ηυαιιι (1ιΙι?ι:Γιοιιι;ηι εΓ^α ϋοδθ|Ίι

ΙιιιϋοιΙ, ιϋίίΐ ει : Εαο αιιίειιι άο ιίΰ'ι Ξεεϊπια βίεεία ρπο

(τβίτ'ώιΐί (κι* : ηιιαδΐ ρεΓ Ιιοε ιΐεείιιι-ηηδ , ΙΙυε οηιΐΜΐιο

ιτίΐ, ει δεειιικίυηι ιιιοοιιι ρΓχϋϊεΐίοηειη π-ιΐίΐιίιϊδ , ι•ι

ϊιι Ιιιί\ίΙιΙ;ιΙ(•μι ροδδΐϋευϊΐΐδ ΐεΓΓαιιι ραΐηιηι νείίΓοηιηι :

οι δεείπιοηιιη είνίοΐεπι ιίϋί άο ΗεΓεάΐΐαίειη ε1εεΐ.ιιιι

Ρτα: ',ΐΊΐΐι'ώιια Ιιι'ι$ , ηααηι εερϊ άε ιιιηηιι ΑιηοηΊιαοτκιη

ϊη ιβαιίΉι ιιιεο εϊ ιιναι. ^)ιιί(Ιιι;ιιιι Ιιοε εδί* Οιιι; 3 8ν-

ιιιεοιιε ει Ι.ενΐ Αιεΐ3 δΐιιιΐ οοιιιιμ δβεϊιιιι'Οδ ϊιι ρείδο-

η.ιιη |Γί»|)ΐΊ:ιιιι ΐΐΜΐΐδΓεΠ : 01 ρρορίει* Ιιοε (Ιιοϊΐ , (ίικε

(γρι ϊη αίαάίο ιιιεο εϊ ατοί. 5εά Ιιίο υρροιίιιιιο ιρι.ι-^ί -

νοίι ηυϊδρίαιΐ) : Ει <ρι:ΐΓο Ιιοε κιείιιιΐδ δυιιηι Γαεΐΐ, ειιιιι-

ροδίεη Ιεδϋηιβηΐυιη οϋίΐυΓηδ βεουδηΐίοηε οΙ.ιγο δεηρία

εοδ αΓ^ΐΜΐ* Νοη δοοηηι ρυ^ηιΊ ]ιΐδΐηδ, δειΐ ϋεεΙ.τπιΙ

υι:ιιΐ!θΐ(ΊικΙϊιιοΐ)) ηιοιιΐϊδ δη;ι: , εϊ ρηεΙΰΓ 8ιιιβ ιηβηΐϊβ

δοιιΐΐΊΐΐί3ΐη Ιιοε ϋιιΊιιηι ε$δε : ηοη εοΐυιη ειιίηι ηοιι

ρπιϋ.ινίΐ Γαοΐυπα , ϊιίΙ 61 ηι-{,ίιϊι , ροδΐΐ|υ3ΐιι ϊϋ Γιείιιιιι

ίηι•ι•:ιΐ. Ρηιρΐ».τβ;ι νοίεηδ ηιοηδίι-αι-ε βυβηι εΓ^.ι ^5βρΙ>

ϋίΐοείίοιιι-ιη , < ί εοηεεϋίΐ δεεϊηιη , εϊ (Ιιιιι : Οικν εερί

ϊιι αίαάίο ηιεο εϊ ατειι. Νοη» Ιίεεί ίΙΙοηιηι ΓιιείΊΐ οριΐδ ,

ίιι ιιομ ϋΐίηειι ροίεβίβίε ρβδϊΐιιηι εδί. 5ί ειιίηι ίΐΐίοι ιιιιι

ϋιιηιΐΐιΐΐΜ ρ.Ίΐι'ΐ' , ιηιιΐιο ηι.'ΐζΐδ εοπιηι φΐχ 3 (ίΐϋδ ροδ-

κϊϋι.ΊΐΐιΐΓ : δι ηυΐεηι υΌιηΐιιιΐδ , ει ψιοιΐ νοίιιει-ίΐ ιΙιιγο

ροδδϊΐ. Ιοιριο ιΙοεΙ:)Γ3Γϋ νηίοηδ δΐιαιη εΓξ.ι Ιο$βρΙι 1)0-

ιιονοίειιΐϊαιη, ηοιι δοΐυηι ΕρΙίΓαϊιιι οι Μηιιηδδοη Ιιοιιο-

(Ιίι-ϊι , δβιΙ οι 8οοΐιιΐ3 οίοοίιιιη ΙιοιόιΙιιιιΙοιιι ι-οΓιιιιριίι

ΓιΙϊο. 1. Ει νοεανίΐ, ΊικριϊΙ, ^εοΙ> βίοι αιοι , ει ά'ιχιΐ :

€οιιατε()αηώιϊ , ιιι αιιιιιιιιΐίειη νυΐιϊί ιμιιιΐ ιεειιΐιιι-ιιιιι .ίΙ

νυΰ'ΐϊ ίιι ηον'ιαϊιηϊι άϊιΐιιι*. 2. Οοη^τεςαηύηϊ , ει αιιάίίε,

ΙααεΙ ραΐτεηι ιβιΐηιηι ((^ι/ι«ΐ•ϋΐ). Υίϋο]ιΐδΙΐ ϊιιίοΙΙι^οιι-

Ιίιιιιι. (,)ιιϊη ρποΛοίοΙιιιΐ ιιιοπίδ Ιειηριΐδ , νοοηνίι ΙΊΗο»

διιοδ αϋ δβ, οΐ ϋϊεΐΐ : €οηβΓεαβΐηϊηΐ , Μ νοΰί& /πιιι ρτα•-

ιΐίαιιιι ιμιϊιΐ νοϋί$ ενεηΐιιηαιι $ίι ίιι ιιίιίιιιία ά'ιεοιι*. Οοιι-

(/ΐγί/Ηΐιιιιιι', εϊ αιιάϊΐε ΙίταεΙ ραΐτειιι νεαίηιιη. Υοιιίΐο, ίο-

ΐ|ΐιίι , εϊ ιΐίδοϊιε 3 ηιο , ηοη ρπΒ&εηΐία, , ηοη (|ΐι;ι• ρο-ι

ρ.ΊΓνιιιη ιεηιριΐδ ενεηΙϋΓβ, δο(1 ςιιοϋ αεείάεΐ ίιι ιιΐι'ιιηϊχ

(Ιίυΐηίδ. Ει Ιιχε νοίιϊδ ηοιι 3 ηιοιηείίρδο ιιηιιιιιιΐίο , δθ>1

«ΓΟβΙιΐδ 3 ?ρίι•ϋιι : εϊ ϊιΙοϊγοο (μια ιηιιΐΐίδ ροδίοα βοηε-

ηΐϊοιιίϋυδ εουΛίιιςοιιΙ ρι•;οιΙίοο• Είειιίιη β νίΐα Ιιαε.
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αϊ μητέρες άόεώς τών τοιούτων έφάπτεσΟαι* ούτω

δη κα\ οι νέοι, έπειδάν χρημάτων περιουσίαν διαδέ•

ξωνται, διά τδ μή θέλειν αύτοίς δεόντως κεχρήσΟαι,

εις προφανή κίνδυνον εαυτούς περιπείρουσι , τδν

φόρτον των αμαρτημάτων εντεύθεν εαυτοί; σι;λλέ-

γοντε;. λί γάρ τρυφα\, και αϊ άτοποι ήδονα\, χα'ι τά

μυρία κακά εντεύθεν τίκτεται• ούχ άπλώ; άπδ χρη

μάτων λέγω, άλλ' άπδ τοΰ μη είόέναι προσηκόντως

αυτοί; κεχρήσθαι τού; ταύτα διαδεξαμένου;. Διά

τούτο κα\ σοφός τις *λεγεν Αγαθός ό πΛ'ΰτος, φ

μή ίστιν αμαρτία. Έπε\ κα\ ύ Αβραάμ πλούσιο;

ην, χαϊ ό Ίώβ πλούσιο; ήν, καΊ ού μόνον ουδέν άπδ

τοΰ πλούτου παρεβλάβησαν, άλλα και μειζόνο^ς ευ

δοκίμησαν. Τίνος ένεκεν χαϊ διά τί; "Οτι ούκ εις

ο!χε!αν άπόλαυσιν μόνον τούτω έκέχρηντο, άλλα πρδ;

τήν των άλλων παραμυθίαν, και τά; των δεομένων

διορθούμενοι πενία;, κα\ ή οικία αυτών παντι ξίνω

ην άνεωγμένη. "Ακουε γάρ ένδ; αυτών λέγοντος• ΕΙ

δέ χαϊ έξήΛθέ τις έχ τον οϊχου μον χόΛπφ χενφ,

χαϊ αδύνατοι δέ, εϊ ποτέ είχον χρεία*•, ούχ άπ-

έτνχον. Κα\ ού μόνον τήν διά χρημάτων έπικουρίαν

ε!; του; δεομένου; έπεδείκνυντο, άλλα καΐ τήν διά

τή; προστασία; πρόνοιαν. Έ}•ώ γάρ ή{ΐην, φησ\,

πους χωΛών, ύρθαΛμύς δέ τνρΛών, χαϊ έχ μέ

σου οδόντων έξέσπασα Αρπαγμα. "Οράς αύτδν

κα\ προνοοΰντα των αδικούμενων, χα'ι άντ\ τών πε-

πηρωμένων μελών άπασι γινόμενον; Τούτον άπαν

τα; Ιχρήν £ηλούν, τδν πρδ τοΰ νόμου, τδν πρδ τή;

χάριτος τοσαύτην φιλοσοφίαν έπιδειξάμενον, κα\

ταύτα ουδέ διδάσχαλον έσχηκότα, ούτε προγόνου;

ενάρετου;, άλλα οΓκοΟεν χα'. άπδ γνώμη; δρθή; ίιΛ

τήν χρηστήν ταύτην πολιτείαν Ιλθόντα. Κα\ γάρ

έκαστο; ημών έν αύτη τή φύσει έναποκειμένην Εχει

τήν γνώσιν τή; αρετή; • και εί μή τι; βουληθή άπδ

ραθυμία; τήν οίκείαν προδούναι εύγένειαν, ούκ άν

ποτέ ταύτη; άμοιρήσειε. Γένοιτο δέ πάντα; ήμά;

ταύτην έλομένου;, χαϊ μετά ακριβείας ταύτην κατ-

ορθώσαντα; , κα\ τών εν έπαγγελίαις κειμένων

αγαθών τοϊ; άγαπώσιν αύτδν έπιτυχεϊν, '/άριτι κα\

φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών "Ιησού Χριστού, μεθ'ου

τω Πατρ'•.,3ιμα τώάγίωΠνεύματι,δόξα. κράτο;, τιμή,

νύν κα\ άε\, κα\είς τού; αιώνα; τώναίώνων. Αμήν.

[63ο1 ΟΜΙΛΙΑ ΞΖ'.

Είπε δέ, ρησίν, ΊσραηΛ τφ Ιωσήφ ' Ιδού έγϊο

αποθνήσκω, χα) Ισται ό θεός μεθ' νμών, χαϊ

αποστρέψει υμάς ό θεύςέχ της γής ταύτης εις

την γην τών πατέρων υμών. Έγωδέ δίδωμί σοι

Σήχιμα έξαίρετον παρά τους άδεΛρονς σου, ην

έΛαΰον έν μαχαίρα μου χαϊ τόξφ.

α'. Πρώην έπαγγειλάμενο; τέλο; έπιθείναι τή κατά

τον Ιακώβ υποθέσει, εί; μήκο; ήμΐν έκταΟέντο; τοΰ

λόγου, τήν ΰπόσχεσιν πδσαν εί; πέρα; άγαγείν ούκ

ίσχύσαμεν. Διδ βούλομαι σήμερον τά πρώην ήμΐν

εκείθεν άπολειφΟέντα εί; μέσον προΟεϊναι, ίνα ούτω

τούτου γενόμενοι, ώστε μή τώ πλήθει καταχώσαι

υμών τήν μνήμην, έπαυσάμεθα τή; διδασκαλίας•

άλλ' εί δοκεϊ, σήμερον Γδωμεν τά έξης. Είπε γάρ,

φησ^.ν, ΊσραηΛ τω Ίωσήρ • Ιδού έγω άποθνήσχια,

χαϊ Ισται ό θεϊς μ'εθ' υμών, χαϊ αποστρέψει

νμας ό &εός έχ της γης ταύτης εϊς την γην τών

πατέρων μου. 'Εγϊο δέ δίδωμί σοι Σήχιμα έξ

αίρετον υπέρ τους άδε.Ιρούς σου, ην έ.λαβον έν

μαχαίρα μον χαϊ τάξω. Επειδή τους υιού; ευλό

γησε, κα\ τά μίλλοντα προορών προέθηκε τδν νεώ-

τερον τού πρεσβυτέρου, βουλόμενο; πεϊιαι τδν Ιω

σήφ, οτι ούχ άπλώ; ουδέ εική τούτο πεποίηκεν, άλλα

προφητεύων τά μέλλοντα έτεσΟαι, προλέγει αύτώ

κα\ τήν οίκείαν τιλευτήν, κα\ δτι ίπαν;;ουσιν έχ

τή; αλλότριας εί; τήν Χαναάν, εί; τήν γην τών πα

τέρων αυτών, καΐ χρηστά; αύτοϊ; ελπίδας ύποτείνει.

ώστε τή προσδοκία κουφίζεσΟαι. Ή γάρ τών χρη

στών έλ-Ις ύποτέμνεται άε'ι τού; έν τφ παρόντι βίο)

πόνου:. Κα\ δεικνύ; λοιπδν καΐ έν τώ της τελευτής

καιρώ τήν φιλοστοργίαν, ήν περ\ τδν Ίο^σήφ έκί-

κτητο. φησί πρδ; αυτόν Έγώ δέ δίδωμί σοι Σή

χιμα έζαίρετον υπέρ τους άδεΛρούς σου ' μονον-

ουχ'ι διά τούτου δηλών, δτι Ούτω πάντως 'σται τούτο,

κα\ κατά τήν έμήν πρόρ^όησιν έπανελεύσεσβε, καΐ

κληρονομήσετε τήν γήν τών πατέρων υμών, δτι χϊ\

τήν Σηκίμων πόλιν σοι δίδωμί κληρονομίαν Εξαίρε

των υπέρ τονς άδΐ.Ίρονς Γον,ΐιν έΛαβον έχ χειρός

Άμορβαίων ένμαχαίρςι μου χαϊ τόξφ. Τί δή τοΰτό

έστι; Τά παρά τοΰ Συμεών χαϊ Λευί γεγενημένα εις

τού; έν Σηκίμοι; οίκειοϋται, κα\ διά τού;ο λέγει" "Ην

έΛαβον έν μαχαίρα μον χαϊ τόξφ. Άλλ' ενταύθα

εύκαίρω; ζητήσειεν αν τις, τίνο; ένεκεν οίχειω-άμε-

νο; τδ γεγενημένον, δ μετά ταύτα μέλλων [050] δια-

τάττεσΟαι, άνάγραπτον τήν κατ' αυτών ποιείται κατ-

ηγορίαν ; Ούχ έαυτώ έναντιούμενο; δ δίκαιος, άλλα

δεικνύ; τδ ^μ,ΐρον αύτοΰ τή; γνώμη;, κα\ δτι παρά

τήν αύτοΰ γνώμην τούτο διεπράττετο • ού γάρ μόνον

ούκ ήρέσΟη τοϊ; γινόμενοι;, άλλα χα\ έμέμψατο,

επειδή γίγονε. Διά τούτο θέλων δείξαι τήν περΥ τόν

κα\ νύν, θεοΰ διδόντο;, τδ τέλος έπιΟώμεν. 'Αναγ-

καϊον δέ πρότιρον ύπομνήσαι τήν ύμετέραν άγά-

πην, και δεΐξαι μέχρι τίνος τότε τδν λόγον στήσαντες,

ούτω τήν διδασκαλίαν κατελύσαμεν. "Ιστέ δήπου κα\

μέμνησΟε, ότι ήνίκα τους τού Ιωσήφ παΐδας μέλλων

ό δίκαιος εύλογεΐν, τδν Έφρα'μ τού Μανασσή προ-

έθηκε, και ταύτα τού πατρδς δυ-/εράναντος, πρδ;

8ν και είπεν, Οίδα, τέχνον χαϊ ούτος ισται είς

Λαύν, χαϊ ού~τος ϋψωθήσεται • άΛΧ ύ άδεΛφδς

αντον ύ νεώτερος μείζων αύτοΰ ισται, χαϊ τό

σπέρμα αύτοΰ Ισται εϊς π.ΙήΟος εθνών. Καϊ εύ-

Λόγιχσεν αυτούς έν τη ημέρα έχείνη. Λέγων Έν

ύμϊν εύΛογηθήσεται ΊσραηΛ, Λέ)•οντες• Ποιήσαι

σε ό θεύς ώς Έφραΐμ χαϊ Μανασσή • χαϊ έβηχε

τύν 'ΕφραΊμ έμπροσθεν τοΰ Μανασσή. Μέχρι

Ιωσήφ φιλοστοργίαν, αύτώ παραχωρεί τά Σήκιμα,

καίφησιν "Ην ίΑαΰον έν μοχαίρημου χαϊ τόξφ.

Εί γάρ κα\ εκείνων τδ έργον γέγονεν, άλλ' εν τή έμή

κείται εξουσία. Εί γάρ τών παίδο)ν δεσπίτη; ό τλ-

τήρ, πολλώ μάλλον τών ύπ' αυτών κτηΟέντων κύριος

άν είη• εί δέ κύριο;. κα\ δ βούλεται διανέμειν άν δύ-

ναιτο. Έπε'ι ουν ίβούλετο δείςαι τήν περ'ι τόν Ιωσήφ

εύνοιαν, ού μόνον διά της τού Έφραϊμ κα\ τού Μα

νασσή ευλογίας τούτο πεποίηκεν, άλλα καϊ διά τοΰ

τήν Σήχιμα έξαίρετον κληρονομίαν καταλιπεϊν τώ

παιδί. Καϊ έχάΐεσε , φησ\, τους νίονς αύτοΰ

Ίαχώ6, χαϊ εΐπε' ΣυνάχΟητε, Ίνα άναγγεί.Ιω ύμΐν

τί άπαντήσεται ύμΐν έπ' έσχατων τών ι\μερών.

,λΟροίσθητε, χαϊ αχούσατε ΊσραηΛ τον πατρίς

νμών. "Ορατού δικαίου τήν σύνεσιν. Επειδή προήδει

της τελευτή; τδν καιρδν, καλεί τους παίδας πρδς εαυ

τόν, καί φησί' Συνά/Οητε, ίνα ύμϊν ήδη προαναρω-

νήσω τί ύμΐν άπαντ ήσεται έπ' έσχατο»• τών ήμε

ρο»•. ΆΟροίσθητε,χαϊ αχούσατε ΊσραηΛ τον πατρός

νμών. Δεύτε, φησ\, καί μάθετε •κο.ρ έμοΰ, ού τά παρ

όντα, ού τα μετά βραχύν έσόμενα χρόνον, άλλα τά «ν

έσχάταις ήμέραις γενησόμενα. Κα\ ταύτα ύμΐν ούκ άπ'

έμαυτού μηνύω, άλλ' ύπδ τού ΙΙνεύματο; ένηχούμε-

νο;• διά τούτο κα'ι τά μετά πολλά; ύστερον έσόμενα

γενεά; ήοη προαναφωνώ. Κα\ γάρ μέλλων τήν ζωήν

ταύτην καταλύειν, βούλομαι έκάστιρ υμών, ώσπερίν

στήλη χαλκή. έναποθέσΟαι τήν μνήμην. Σκόπε: δε

τδν δίκαιον, πώ; συναχΟέντων τών παίδων, τή τάξει

χρησάμενος της Εξω γενέσεως,ούτω τήν άρμόττουσαν
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ίιρδς Ικαστον ποιείται Ι) χατάραν,ή εύλογίαν,κάν τούτω

Βεικνϋςτής οίκείας αρετής τήνύπερ6ολήν.Κα\ άρχεται

απδτοϋ πρώτου. 'Ρονδήν, <}ΐ\3\ν,όχρωτότοχος,Ισχύς

μου, χαϊ αρχή ιί*»•ων μοι> ' σχΛηρύς φέρεσθαι,

χαϊ σχΛηρός αυθάδης. "Ορα πόση ή σοφία τοϋ δι

καίου. Μείζονα γάρ τήν χατ' αυτού κατηγορϊαν αύξή-

σαι βουλεμένος, πρδτερον εΐϊϊε τά άπδ της φύσεως

πύτώ ένυπάρχοντα προτερήματα, χα\ τήν προεδρίαν,

ής άπήλαυσεν αύτδς, αρχή τέκνων γενόμενος, κα\ τής

αξίας τής τοϋ πρωτοτόκου απολαύων • χλ\ τότε τά

άπδ τής προαιρέσεως αμαρτήματα ώσπερ εν στήλη

χαλχή εναποτίθεται, δεικνϋς δτι ούδεν δφελος των

φυσικώς ήμΐν ένυπαρχδντων, μή των άπδ τής προαι

ρέσεις κατορθωμάτων επομένων • ταΰτα γάρ έστι τά

χαΧέπαινον φέροντα χα\ ψδγον προστριβόμενα. ΣχΛη-

φές, φησ\, ρέρεσθαι , χαϊ σχΧηρος αίιθάδης. Τήν

άπδ τής φύσεως άξίαν σοι, φησ\, δεδομένην προύδω-

χας £ι! τής οικείας προπετείας. Είτα χα\ αύτδ τδ

είδ-,ς τοϋ αμαρτήματος άνάγραπτον χαταλιμπάνει ,

ώστε χα\ τοίς Ιςής διδαίχαλίαν είναι μεγίστην πρδς

τδ μή τοις αύτοίς έπιχειρεΐν. τήν κατ" αύτοϋ κατ-

ηγορίαν γεγενημένην. Έξύβρισας, ως ϋδωρ μή

■έχζέσης. Άνέβης γαρ, φησ'ιν, έ*ί την χοίτην τοϋ

πατρός σον τότε έμίανας τη*• στρωμνήν, οί

Δνέβης. [657] Τήν μετά τής Βάλλας γεγενημένην

αύτώ συνουσίαν αίνίττεται,

β'.'Ορ» πώς δι» τής συνέσεως τής ύπδ τοϋ Πνεύμα

τος αύτώ χαρισθείαης προλαβών, δπερ έμελλε Μωϋ •

«ή; νομόθετεϊν, ώστε ρή έξείναι τή «ύτή μίγνυσθα*

γυναιχ\ πατέρα χαι παιδί•ν, τοϋτο αύτδς ήδη, δι' ών

επετίμησετφ παιδί, απαγορεύει, χαί φησχν 'Εμίβ-

νας γι)*• ΰτρωμνήν, άνελΟών ίπ\ τήν χοίτην τοϋ πα

τρός σου. Πράγμα παράνομον είργάσω, φησί. Δι»

τοϋτο επειδή ούτως 'Εξύβρισας , ώς ϋδωρ μή

έχζέσης. Άνόνητδς σοι, φησίν,ίσται ή τοιαύτη επι-

χείρηαις, δτι ούδΐ τοϋ πατρδς αιδώ τίνα λαβών, μιά-

ναι αυτού τήν χοίτην ετόλμησας. "Ινα οϋν ήδη εν ταΐς

ίξήί γενεαΐς τήντοιαύτην μίμησιν φυγείν εχωσι,διά

τούτο έναποΟέσΟαι τοίς γράμμασι τδ Πνεύμα τδάγιον

τήν κατηγορίαν ταύτην ψκονδμησεν, άστε πάντας

«κούοντας παιδεύεσθαι χαι είδέναι σαφώ;, ώς ούδεν

αύτοϊς δφελος τής άπδ τής φύσεως προεδρίας χιχα-

ρισμένης, εί μή καί τά τής προαιρέσεως ϊπηται.

Είτα επειδή αρκούντως τούτου έστηλίτευσε τήν μια-

ρίν ταύτην πράξιν, έρχεται επί τδν Συμεών καΊΛευΐ.

Σιμεΐον χάί Λϊυί συνετέλεσαν άδιχίαν εξαιρέ

σεως αυτών. Ή φιλονειχία αυτών, φησίν, ην υπέρ

τής αδελφής έπεδείξαντο, είς τήν άδικίαν εχείνην

αυτούς παρώρμησεν. Είτα δηλών δτι λαθόντες αύτδν

τήν εαυτών γνώμην είς έργον ήγαγον, φησίν ■ Εις

βονΛήν αυτών μή έ.ΙΟοι ή &υχή μου, χαΐ έχϊ τή

νυστάσει αύτώ*• μή έρείσχχ τά ήπατα μου. Μή

γένοιτο μοι, φησ\, κοινωνήσαι αύτοϊς τής γνώμης, ή

συγκαταθέσΟαι τοίς ύπ' αυτών αδίκως γεγενημένοις.

"Οτι έν τψ θυμώ αυτών άπίκτειναν ανθρώπους.

Αλόγιστος αυτών, 'φησ\, γέγονεν δ θυμός. ΕίγάρκαΙ

ήμαρτε Συ/εμ, άλλα κατ» πάντων ούκ έχρήν τοσαύ-

την έπιδείξασθαι μιαιφονίαν. ΚαΙ έν τή έχιθυμία

αυτών ένεχψοχό.ιησαν τανρον. Τδν υίδν τοϋ Έμ-

μώρ ενταύθα αίνίττεταχ , διά τδ άχμάζον τής ηλι

κίας ταϋρον αύτδν όνομάσας. Είτα ειπών τά είργα-

σμένα αύτοϊς, κα\ άράν προστίθησι, χαίφησι• Έ.ιι-

νατάρατος ο Ονμίς αυτών , δτι αυθάδης- χαϊ ή

μηνις αυτών, δτι έσχΛηρύνθη. Τδν δόλον αίνίττεταΐ.

δν πρδς αυτούς έποιήσαντο άπατήσαντες αυτούς, κ»1

μετά δόλου αύτοΐς επιΟέμενοι. Αυθάδης γάρ, φησίν ,

ό ϋυμός αυτών, τιροπετής, αλόγιστος. ΚαΙ ή μήνις

αυτών, ϊτι έσκΧηρύνθη. "Οτε γάρ Ινόμισαν οί Ση-

χιμϊται πολλήν τήν περ\ αδτούς ευνοιαν Ιχόε&Ιχβχι,

τότε βαρεϊαν τήν μήν.ν έπιδειξάμενοι, τά τών πολε

μίων αυτούς διέθηχαν. Κ«\ είπών τδ γεγενημένον

αύτοίς αμάρτημα, προμηνύει χ«\ ίήν ύπ4ρ τούτον

διαδεξομένην αυτούς τιμωρίαν* Λιαμεριώ αυτούς έτ

Ίαχώΰ, χαϊ διασχερώ αυτούς έτ ΊσραήΛ- Παντα

χού, φησ'ι , διεσπαρμένοι ίσονται , ίνα τοϋτο βδτ•

πάσι χατάδηλον γένηται, ότι 6ι» τδ τόλμημα τδ γε-

γενημένον τοϋτο ούτοι ύπομεμενήΧΒβιν. Ιούδα , <σέ

αΐνέσαιεν οί άδεΛρο'ι σου. Ή είς τδν Ίούδαν γ«-

γενημένη ευλογία μυστιχή τΙς έστι, προμηνύουσα

ήμΐν τά χατά τδν Χριστδν άπαντα. ΊούδΛ γάρ, ψψ\

σέ αΐνέσηιεν οί άδεΛχ>οί νου. Επειδή γάρ εντεύ

θεν έρελλεν έχ τής τούτου φνλής άνβφαίνεσβαι κατά

τδν τής οικονομίας λόγον, διά τοϋτο ύπδ τοϋ Πνεύμα

τος τοϋ αγίου ήδη κινούμενος,[658] προμηνύει διά τών

εϊς τδν "Ιούδαν λεγομένων ο& μόνον τήν είς ανθρώ

πους χάθοδον τοΰ Αεσπότου, άλλα κα\ τδ μυστήριον,

χα\ τδν σταυρδν, χα\ τήν ταφήν, χαι την άνάβτϋην,

κα\ πάντα άπαξαπλώς. Ιούδα γάρ, φηΛ, νέ αίκ*.

οβίβν » οί άδΐΛροΙ σου • αί χείρες σου έχΐ νώτου

τών έχθρων σου • χαϊ χρσσκννίφονοί σοι οί νΐοϊ

τοϋ χατρός σον τήν ΰποταγήν δηλών, ήν μέλλον-

σιν ΰποτάττεσθαχ. Σκύμνος Λέοντος Ιούδα. Έχ

βΛαστυύ. νΐέ μου, άνέΰης. Τήν βασαεΐαν αύτοΰ

προλέγει. "ΕΟος γάρ άε\ τή Γραφή διά τής εικόνος

τούτου τοΰ ζώου τήν βασιλικήν αύθεντίαν αίνίττεσΟαι.

Άναχεσών έχοιμηθης ώς Λέων, χαϊ ώς σκύμνος.

ΤΙς έγερεϊαϋτώ•; Τδν σταυρδν κά\ τήν ταφήν ενταύθα

αίνϊ-τεται. Τις έ'-ερεΤ αυτόν; Καθάπερ γάρ τδν

λέοντ» ή τδν σχύμνον χαΟεύδοντ* ούδε\ς 1ν τολμή-

σειεν έξαναστήσαχ, ούτοι, φησ\ν, Έχοιμήθι\ς ώς

Λέων, χαϊ ώς σχνμνος. Τις έγερεϊ αυτόν; Αντ4ς

γάρ έστιν ό λέγων ■ 'ΕξονσΙαν (χω θκΤνΛΐ τήν

ψνχι\ν μου, χαϊ έξονσίαν έχω χά,Ιιν Λαβείν αυ

τήν. Είτα χ»\ τδν χαιρΐιν σαφώς μηνύει, χαθ' 8ν

έπιστήσεσΟαι εμελλεν δ Χρίστος χβτά τδν της οικο

νομίας λόγον. Ούχ έχΛ«Ιψ€ΐ, φησ\ν, ίρχω»• έξ

Ιούδα, ουδέ ηγούμενος έχ τών μηρό»- αύτοΰ ,

έως αν ίΛθη, ώ άχόχκιται.• χαϊ αυτός χροσδοχία

εθνών. Μέχρι τότε διαρκέσει, φησ\, τ» Ιουδαϊκά,

χα\ οί άρχοντες οί έξ Ιουδαίων, έως άν εκείνος πα-

ραγένηται. Και καλώς είπεν, Έως άν ί.ί%, ψ άχό-

*βιΓ(/ί•Ικείνιο φησίν, φ προητοιμασμένη ή βασιλεία•

διότι Αυτός έστιν ή προσδοκία τών έθνών.Όρ* πώς

ήδη λέγει κα\ τήν μέλλ.ουσαν τών εθνών ϊσεσθαι σω-

τηρίαν. Καϊ αύτύς ίσται, φησ\, χροσδοχία τών

εθνών. Τήν τούτου παρουσίαν τ» ϊΟνη προσδοκά.

άεσμεύιοτ, φησ\, Χρύς άμχεΛον τδν χώλον αύ

τοΰ, χαϊ Γ!Ϊ έΛιχι τον χώΛον τής δνον αύτοΰ •

δι» τοϋ πώλου πάλιν τήν τών εθνών προμηνύων προσ-

αγωγήν. Επειδή γάρ άκάθαρτον ζώον ί Β•/θς, διά

τοϋτό φησιν "Εκείνα τά ακάθαρτα Εθνη μετά τοσ-

αύτης ευκολίας ένάξει, ώς άν τις τί) ϊλικι τής αμπέ

λου τδν πώλον προσδήση, τής εξουσίας τήν ύπερδολήν

αϊνιττόμενος, κα\ τών εθνών τήν πολλήν ύπακοήν. Πολ

λής γάρ έστι τής ήμερότητος τοΰ δνου τδ άνέχεσθαι τζ

Ελικι τής αμπέλου προσδεθήναι. Τή άμ-έλω δε παρε(-

χασε τήν οίχείαν διδασκαλίαν Έγώ γάρ είμι, φησ\ν,

ή άμχεΛος ή άΛηθινή, χαϊ ό Πατήρ μου ό γεωρ

γός έστιν. "Ελικας δε έκάλεσε τδ άπαλδν τών προσ

ταγμάτων χα\ τών νομοθεσιών τδ εύκολονίνα ήδη

προμηνύσγ> δτι τά έθνη εύπειθέστερα τούτων γε-

νήσεται. ΠΛννεϊ έν οϊνφ τήν στοΛήν αύτοΰ, χαϊ

έν αίματι σταφυλής τήν χεριβοΛήν αύτοΰ.

γ'. "Ορα πώς άπαν ήμϊντδ μυστήριον ένταΰθα ήνί-

■ δανίΐ. οί βΐίηιιοί πιμ. Ιιίο εί 5υρΜ σι αΐνίσαιβ«ν. ΚΟΓ.

βΐ 3ΐί1 σε «Ινίσαιεν.
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α$αΊκΙΊαΐί. δίμιιίΠοϋΙ εοηειιυίΐυιη ε]ιΐδ ειιιη ΒαΙΙβ.

2. ΥίιΙε φιοιηοάΊι ρεΓ βαρίβηΐΐβαα 3 δρίηΐυ δαιιείυ

«ίΙ)Ί (ΙβΙαην, |>γϊιι8 ιΐίχίι ίιΐ ηυικΙ ροδίεα Μίδεβ ϊιιΙογ Ιε

ρέ» ΓεεειίΜΐιιπίδ ει-αΐ, ηοη ΙϊεεΓΟ ειιιη οικίοιιι ηιπίίβιβ

ρ:>ΐΓοηι 61 ΙίΚοιη Γβηι Ιια1«6π• (Ιεν. 18. 8). Κι ιιιιιιε

ϊϊίικί ίρβε, ΓιΚυηι μιιιιιι ίιιει-εμ3ΐιιΙο, βίε ρΓΟΙιίΙιεί. Ι'υΙ-

ΙιάίΐΊ, ίηΐ|υίι, αΐΊΐΐιηιι, «ΜΊΊκΙοιδ $ιιρεΓ Ιοείιιιη ραίι-ίβ

Ηιί. Ι'.ιίιι ρετνβΓ83ΐη Γεείδίί. Ρι-ορίεΐ' Ιιοε ΐ|οικ1 ίΐα (,'υιι-

ΙιιιιΐιΊία ιηε ιι([(ά»ύ, $ίαιΐ αφια ηοη ε/Γειτειεαι. Γιιυ-

ΙίΙίδοιίΐ, ίιιπηίι, ϊΙΙε εοηαΐιι$ Ιιιας : φιοϋ ιιοιμιο ραίΓειιι

ΐ'βνειίΐιΐδ, ροΙΙυβίΐ ε]υ$ Ιεείιιιιι ;ιιι>ιΐ5 Γυεη*. Γι ίχίΐιιι-

ιιιιιιε ίη 66ΐ|ΐιεηΐί6ιι$ {[βηβΓ.'ΐΙϊοιιίουδ Ι;ι1ί:ι ιιειηο ίιιιί-

ΙεΙιΐΓ, |ΐΓθρΐειεη δμίπΐυδ &ιιιε1ιΐ3 οΐ'ϋίιηνίΐ, ιιΐ ΙίΙβιίδ

εοιιιιηειιιΙείιΐΓ Ηχε ιιεειίϋβΓιο : 61 οιιιιιε$ (]ΐιί :ηιι!ίιιηΐ

ει'υιϋιιιιΐιιΐ' , βείαιικριβ ιιιαιιΐΓϋϋΙβ , ιιίΙιίΙ ρπ)(1ε$5β ιΐί-

μ ιι'ι(:ι ι ειιι ιι;ιΙιιγ:γ εοηεε$53ΐιι, ηί$ί 61 νοΙιιηΐ3ΐΊ$ :ιεεειΙ;ιη1

οηΐ3Π)6η13. ΠεπκΙε (]ΐ,ί:ι 83(18 (Γ3(1ιιμ ι.ιΐ ιιι.'Γ:ιιϊππι Ιιοε

οριιβ, νοηίΐ 3(1 δ)Ίΐΐ60ΐιειιι εΐ Ι.βνϊ. 5. &ψη(οη α Ι.,τΊ

(οηιρίΐνηηηΐ ίιψαΐΊι'ιαιη νοίιιιιίαίί» »ηα;. Οοιιίειιΐϊο (θ

ήκη, ψειιιι ρΓ0|ΐ(6Γ 80ΙΌΓ6Π1 5ΐιπιιι (Ιεε1;ιΐ';ιπιιιΙ, 608

ίιι Ίΐφΐ8ΙΪ(ί3ΐη ί!!:ιιιι ίιιιριιΐίΐ. Οείικίε (1 εΙαΓαιίδ 608 80

Ίμΐΐ;ιΠ> Γ6Π1 1661886, « 1 1 « II : 6. ΙΐΙ ΓΟΙΙΐί/ΐΚΙΗ ('ΟΠΙΗΙ 110)1

τοη'ιαί ιιιιίιιια ηκα, ιι ίιι οαΧιι ίοταηι ηοη βηηοιίιιτ μ-

α>τα Μΐίίΐ. Α1)5ΪΙ, ϊηιρΓιΐ, ιιι εοηιηιιιιιίεειιι εηηιηι δειι-

Ιεηΐϊχ, ει οΙκεφιηΓ εϊ» ίη ίϊ8 ςιιχ ίιφικίβ εςοΓηιιΐ.

ίΐιιία ίη /Ίιγογι; $ηο Οΰάάΰτιιηΐ Ιιοιιιίηα. ΙιτηΙίοιι.ΊΐιίΠί,

ϊιιψιίΐ, Γιιίι εοπιιιι ίιΐιΐίμηηιίο. Ναιιι ΙίειΊ |κ>εε:ΐ88ει δγ-

(Ιιειιι , αίοηιεη ηοη οροπεΙ)3ΐ ι,ιιιΐ,ιιιι βίΓη^οπι Γηεει-ο

ει οιιιιιββ ρεηΐιτρ. Ε( ίιι <ηιιηιιιί$ιΊΊΐΓια νια $ιώιι,τνιι-

νιΎΐιιιΐ ΐαιιηιιη\ ΓΊΙιυιη ΕηιιηοΓ Ιιίε ;>ίμιιίΙίε:ιΙ. Νιιιη

<|)Γΐ3 ίη ΟοΓεηΐί α,Ίβΐβ ει-.ιΐ, Ι:ιιιηιιιι ειιιη ιιοιηίιονίι.

Ι•'πΐι•Ιε ιιι (Ιίλίΐ 63 ι|ΐι.ι• ΓεεεπιιιΙ, ειί,-πη ιιιηίειίίεΐίοηειη

3|>Ι»"ΐιιΐ βΐ (ΙίείΙ : 7. ΜιιΙ,ιΙ:ιΊ«$ (ιιτοτ ι-οηιιιι , ηηία ρπ-

• ΑΙϋ, ΡΊβ'οΊηαιΙ »ικπιι« ; 8ίε ΜιΙ^Ια. ΜΙ. ΜβχαρΙϊ

ΙΙΟϋΙΐ'3.

νκαχ : ιι ϊια βοηιιη, αιιΐα οΐάιιταΐα αϊ. ΌιΛιιαί βίβϋίίί-

<:ιι, ςυο ίΙ1θ8 είιχυηινεηεηιιιΐ , 3ε ειιιη οΌΙο ίρ*ο»

βιίοπί 5ΐιηΙ. ΡβίΛ'ίοΒχ εηίιη, ίηπηίΐ, Γιιπιγ εοπιιιι, Ιβ-

η)6Γ3Γ'ιιΐ3. ίιηρβΐηο8υ>, Γαιϊοιιβ εαΓβιι*. Ει ι>ο «όι-κιν,

ανία ούάηταΐα αι. Οηβιιιΐο εη'ιιιι δεείιιιί^ε ριιονεπιηι

008 8ίϋί νβΙυΥ βιιιίοοβ, Ιυιιε ρηινί ϊτη βΐ ϋϋΙΙο βοβ ορ-

ρΓ658εΓϋΐιΙ. Κι ιΐϊείο οιπιιιι ροεε.ιΐο, ο"ίείι βΐ ϋΐιρρίϊ-

είαηι (ριοιΐ Ιυ'ιΙιιπ οηιιιΐ Ρ.ιπϊιιγ «ο» ϊμ Ιαιοο, Η ύ'ιι-

κηύηαοο ίθί ϊη ΙιταεΙ. ϋΐιϊιριε, ίιιι|ΐιίΐ, (ΙίνροΓχί βιιιιιΐ,

ιιι ίδΐιιϋ ίρδίιιη ηκιιιίΓιδίϋΐιι ΠαΙ, 608 ρπφκτ Γηείιιιΐϊ

εοιιιιιιί85ΐιηι ίιΐ ρα^βο» ΙΊιϊδ*ο. 8. ^ι<ιIα, α Ιαιιάοηί (τα-

Ιτα ίιι/. ΒεηεΟίεΙίο ϋΐϋΐα.- ιΙ;ιΙ:ι ηιγδίϊεη βδΙ, ρΓ^δίβιιίηί

οηιηίη (|ΐι:ν ηιΐ Οιΐ'ΊδίαηιαίΙϊιιηιΐ. ^ηιIα, ίηηιίΐ, κ ί««-

(1*>ιΐ (ιαίτα ιιιι. 1}ιιί;ι εχ Ιιιιε ιΗ1)ΐι εχο: ίΐιιι•ιΐδ επα

ϋΐιπβΐιΐδ δεευιιιΐιιιιι (1Ϊ5ροΐ)δ.ιιίοιιί*Γ.ιΐίοηειιι, ρπιρίΜΓ-

οη δρΐιίΐιι δηιιείο ιιΠΙαίυδ ^εοΐι, ρΓ;ει1ίείΙ ρβΓ εβ. φιχ

ίη .Ιιιιΐ.ιηι (ΙίειιιιΐιΐΓ, ηοη λοίιιιιι ϋεδεεηδυιη Οοπιίιπ :ι>1

Ιιοιιιίιιεδ, δειΐ οι ηΐ)•8ΐεπιιιη, ει εηιοβιη, εΐ κεριιΐΐιιηιιη,

61 ΓΟΝυιτειίίοηβιη, εΐ ηΐ δεηιβΐ ιΐίεβηι, οηιηίη. Ιηάα

εηίιη, ίιιψιίΙ, <ί Ιαιιάρηι (ταΐτα Ιιιι : ηιαιηα ιιια ίη Ηταο

ίιιίηικοηιιη Ιηοηιιη : α αάυηώιιηΐ Κ βία ρ,ιΐη» /«».

Οιιίΐιυδ άεε!.Ίΐ•;ιΙ, οοβ δϋίψείεηϋοβ ίΙΜ βίδο. 9. ΟιΐιιΙιιι

/ιοηίϋ Ινάα. Ώι αβηηίηί, βΐί ηιΐ, αιαηάίιΐί. ηεςιιιιιη

β]ιΐδ ρηειίϊείΐ. δεηιρβΓ εηίιη δειίρΐϋΓΧ ηιοδ εβι, ροΓ

Γΐ8ΐΐΓ3ηι ΙιιψίΜ 3ΐιίιιι.ι1ί8 Γο^ίβηι 3υεΐοι•ίΐ3ΐοιη ίιΐδ'ιιηι.ι-

Γβ. Κΐαιηώηι» άοηηΊν'ιιΙί ηΐ Ιβο, βΐ »/<■«< οαίιιΐιιι. 0«ίι

ίχάιαοίι ειιηι? Ουεεηι οι 8οριιΙΐιΐΓ3ΐη ΙΓιε δίβΐιί•

Πεαί. (?«/» αχϊΐαΗΐ, ΙηπηίΙ , αι,η ί δίιιιΐ εηίιη Ιβο-

ηο,ιιι νοΙ ε:ιΐηΙιιιη (Ιοηιιίεηίειιι ιιιιΙΙιιβ ηικίεΐ οχείΐ.ίΓο,

Ϊ13 Οοηηίίίαί ιιι Ιοο, α ηΐ εαιιιΐιιι. Οιιίί βχαίιώίι αηηΐ

Ιρδβ εηίιη οβί ηιιί ιΝείΐ : ΙΌΐ,ιίαΙηη Ιιιώαο ροικιιιΐϊ

βιιίιιιαιιι ηΐί'αιη, ι•.ι ροΐαίαιαη ΙιιΛοο ίίίτιιιιι τκιριαιάί

ειιιη ()οηη. 10. 18). Ριιδίεβ ει Ιειηροδ ςηοιριβ ιηηηί-

Γοδίβ ιΐεείαι 31 , <|ΐιο ΛΐΙνειιΙιιπιβ δίΐ ϋΙιΗδίηδ δεεηικίαιη

{Ιί5ρβιΐ8:ιΐίοηί5 Γβΐίοιιειη. 10. Λ'οη άι/ΜεΙ, ίιιη.ιίΐ ,

ρηηεβρ» άβ. Ιιιάι, ηεηηε άηχ άβ [ειηοηΐιιιι ήια, ιίοιι-χ

νεηίαΐ, ε«ί τερούΐηηι οι : ει ίρ»ε εηί εχ»ρεεΐαΐίο π<ίι-

ίίιιηι. Τβηιιΐίιι, ίηηιιίί , (Ιυ^υυιιΐ ίυο"ϋίοη, εΐ ρπιιεί|)ο*

Ιιιϋ.εοΓϋΐη, ϋοηεο ίΙΙε νειιεπί. Ει ΙιεηβιΙίχίι, ϋοηιχ ίΙΙε

νεηετίι, ηιί Γοροίίΐιιιιι ειι : (]υ.ΐδί ιΐί&ιΐ, ΙΙΙε ειιί ρπερ.ι-

πιΐιιιη βδΙ Γ68ηυιη : ρπ ρΐοΓε;ι Ιρχε α\ εχ»ρεαηι\ο α,η-

Ιίαιη. νίιΐβ φιοηιουΌ ]αιη ϋίείΐεΐίβιηββιιίεβ δϋΐιικ: .1ο-

ηβικΙαδ. Ει ίριε εήι, ίικρι ι εχιρβείαιίο αεηΐίηη. ΙΙιφίΜ

3(1νβηΙυιιι κβηΐεδ 6Χ5|κ•εΙη:ι(. II. ί,ψιηι ω! νίίειιι ρηΐ-

Ιιιιη (κιοιι, α αύ ραΙιιιϊΚιη ριιΙΙιι.-η αιίηαι νια. Ι'βΓ ριιΙ-

Ιιιιιι ίίορυηι ρεηΐίιιηι βί^ιιίΐίεια :ΐ(1<Ιιιεΐίοιιβιη. Ν;ιιιι ι|ΐιί.ι

3»ίηιΐ8 ίηιιιιιιιΐιΐιιιιι επί οιιίιιιηΙ, ρΐ'ηρΐιτε3 ιΐίείΐ : ΙΙΙη>

ϊπΊιιηιιιιΙχ ^ειιίεί ειιιη ΐαιιΟ Γ.ιειΙιΐηΐβ :ι<ΙοΊιεοηΐιιι- ,

ςιιβδί ηηίδ αϋ ρ.ιΐιηίΐβιη νίΐίβ ιΐδίηιιπι .ιΙΙίρεί : δίιιιηΙ

ϊηδίηιι.-ιηδ ει ροΐοβίαΐΐ» βχεεΙΙεηΐίβιη 61 £εη1ίυιη οΙχ:-

(Ιίειιΐί:ιιιι. Μ;ιμη;ε εηίιη ιιι.-ιηδιιείυαΊηίδ 651, ιριοι! 35Ϊιιιΐ5

ραΐίαΙιΐΓ 5ο ηιΐ |>:ιΙιιιίΐειιι νίιίδ Ιίς3Γί. Υίΐί .πιΚίμ διι.ιιη

(1θΓΐΓϊη.ΊΐηΓοιιιρ.ΐΓ3ΐ : Εαο εηίιη ιυιη, ΊιιηιιίΙ, νίι'α ΐ',τ.ι,

ει ραΐεηικιιι ηατ'κοΐα ειι (Ιοαη. 15. Ι). Ροΐιιιίΐεδ ηπ-

Ιειη νοεηνίι ιεηεηίικίίηειη ρΓχεβρίοηιηι, βι Γ.κίΙιιπ-

Ιειη Ι(•8Ϊ5 Γειεικίχ : ιιι ]αηι ρι;ι•5ΐμηοΐ ^βιιίεβ ηι;ι^ίί

επ•ιΙιιΐ3•ί ΓιίΓε, ηη:ιιη ϋιι<1.»•<>«:. Ι.αηιο'ιΙ ίη ιίιιιι ίΐ,Ι,ιιιι

νιαιη, Π ίη ιιιη<)Ηΐηε νπγ ιηη'κΐηιιι νιιιιιι.

5. .'/ι/»/ιΐίιιιιι ΚικΗιιτ'αΐία• ρηηίαηαιατ. — Υίϋε ιριο
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αιοιίο ιΐυΐιίδ ΐοΐυιιι ιη)•βΙθΓΪυηι ΐιΐδϊιιιίλνίΐ. ίνίιιιιΐ ηιι'ι

ϊιιίΐίηΐί $υιιΐ, (]ΐιθ(Ι αΊεΐυιη ε$ΐ : ΕαναΜ χη χ•χηο (ΐοΐιιηι

αιαηι. δίοΐιιηι ριιΐο εοΓρυβ άιύ, ηιιοιΐ ρΓορΙεΓ «Ιίδρειι•

δΐΐίοηεηι Γοιτβ <Ιί&η.Ίΐιι$ ββΐ. Ροϊιιάο υΐ «ϋΙϊςοιιΐοΓ αΊ-

50.Τ5 νίιιιιηι ο,ιιίιΐ ;ιρριΊΙ;ινίι, δυΐκίίΐ : ΕΓχη $αηαη'ιιΐ€ ηνίο

αιιιχιΊιιιη αιιυη. Υίιΐο ςιιοηιοιίο 83ΐι§ιΓηιί8 ιιοιηίιιβ οιιι-

οοιη ικιΐιίβ οι οοοΐβΐοιιεπι δΐςιιίΓιεει, οι οηιιιοιη πιγδίβ-

ποπιιη ϋίδρβπίΓιΙίοηβηι. 12. }χιεχιηάχοπ•» οεχιΐχ β/κ«

ν'ιηο ; ε! οαηάιάχοτα άεηΐνε φα Ια/Ιε. [Ιίε {ρΌπηηι η»1)Ϊ8

(1 'ΙΡΙΙΙΙίίΓΛΓΟ νηΐΐ ρΟΓ Η161ίψΙΐΟΓ3Π1 νϊηϊ 01 Οί'ΙΐΙοΓΙΙ 111 .

Ει εαηά'ιάϊοτβ* άβηίβι ()Μ Ιαι-ΐε. ίιΐδΐίιίηηι δϊ^ηηΐ ει

<ΊαΓΪΐΛΐκιη ]«ιΙίι:ί>. Ναηι ριτ ύεηΐεδ οι Ιαε ιιίΐιίΐ ηΐίικί

βί^ηϊΠαΐΓβ νιιΐΐ ψΐϊπι ΓοΓβ ο.ι κΐιϋιιιη «ι ιηβηίΓβδίιιιιι

ίιΐιΐίΐ'ϊιιιιι ιιίοδί Ι;ιεΐίδ οι ϋεηΐίιιιιι (οηιΓιιϊο. 13 ΖιώιιΙυη,

ίηιμιΚ, ϊη ηχηηΐϊηιο ΙιιώϊΐαΟίΙ, εί χρίε αριιά ιΙαίίυχιιΊΐχ

Ηίΐνίιιηι, εί εχίεηάεΐιχτ χιιυχιε αά ϋϊάοιιοη. Υίιΐβ α,ιιο-

■■101.1ο νΧ Ιιιϊ,ε ρπνϋίοίΐ ιιΐιί ιΐιιηιϊοίΐίιιιη ΙΐίώϊΐιίΓυδ δϊΐ,

οι (]ΐιοιΙ ιΐδο,ιιβ :>(1 δίϋοιιοηι οχίοιιοΌΐυΐ1. 14. ΙααεΙιαί

(ΐιιΐιιιιιι άεύάετανχΊ, τεαιηώεηι χηΐετ ιοηα: 15. εί νϊάεη*

χι'ηχι'ιαη ψιυά Αοιια, ει Ιεηαιη ψιοά ρχιιι/χιχ$, ειιμροιιιϊι

Ιιιιαιεηιηι αχιχιηι αά Ιαίιοταηάιιχη, ει [ιιεΙιι$ ειΐ υπ αί/ή-

ιυΐα. Εϊΐιιΐϋΐ Ιιαιιο ιριυιΐ ορεπιΐίοηειη ιβιτχ είεβοπΐ,

οι Ιιιιιιε οιηηίϋιΐδ βΐϋδ ρι-3?Ιιι1οπΙ. \Ι>. ΰαη }ηάκαΙ)Η

ρορηίχιχιι ίΐηιιη, ί'χειιΐ εΐ χιηη ΐιίΐηι» ί» 1$ταεΙ. 17. Ει

/ιηΐ ϋαιι ιετρεη* χη νια, χχχίχάεηι ϊη ιειηϊΐα, χχιοτάεια χιη-

αχιίαιη ι'αιι'ι : εΐ εαάεΐ εηχιε* τείτοηχιιη, 18. ίαίχιίεηι εχ-

ίμι\Ί(ΐιιι ϋοιη'ιηί. ϋίςηιιιη ιιΐ ιρίίί ϊιΙιιιίπΗιΐΓ 01 οΙ>5ΐιΙ-

ρ••Μ::ιΐ, ψιοιιιοιίο ]ιΐδΙιΐ5 ϋΐβ οειιΐδ ίρΐηΐυδ οιηηϊη ρι\ι>

νίϋβηί, Ιϋϋϋ δοίβ ρπειιιιηΐί.ινειϊΐ φιί(Ι ιιιιίειιϊηυε ονβιι-

Ιιιιυιιι δίΐ : ηαηι οΐί;ιιιι ϊ1Ι;ι ηυ.χ ροδί ηιιιΐΐιιιιι Ιοηιροπδ

ΓιιΙιιιμ 5ΐιιιΙ ρι-χιΐίείι. 19. Οαά, ΙειιΙαΙίο Ιεηίαΐηΐ εχιηι;

ήιχι ηιιίειη ΙεηΙαΰίΙ ίΐίιιηι αά ροάε&. 20 Λι«γ, ρί/ΐί/ηί»

()ΐι$ ρηηϊα, εΐ ιριε ιΐιώ'η άύιιηι ριηΐίψύιΐ!. 21. ΝερΙι-

ΙΙιηΙίιιι, νϊτ^ιιΐίιιαι ταοΐαίιιηι, άαηα Ίη ^ίηιιίηε ρ«/ί//π-

ΐιιά'ιηαη. Ει (|ΐιϊα |κ*υοί$ ΐηιΐίίι ίΙΙοβ, νοηίΐ οοιιβο-

ιριπηίοΓ 3(1 3θϋβρ1ι, 61 ηίι : 22. }ο$ερΙι βϊα» αιιοΐιι»,

ίιιιΊίΙίυχκί : .Ιο&ιηιΙι βΐϊιΐί αηιΐηί, (ϊΐίιιι νιειιι ^ιιηΐοι: Ιιι-

νίιΐίοϋα», ίιΐφΐϊΐ, Γα<Ίιι$ο$3ΐ)ίρ$ί$ϊιιϊΐϋ$.25. (/ιιιήι εοη-

ίΐίίο ιοιηιηιιιιίικίο εοηνίάΐί ΊηοααεηιηΙ. Γπιίπιπι $ίςηί-

Ικμι οοηΒρίπιΐίοιιοηι οοιιΙγο οιιιη. Ει ί(1 ιριοιΐ $υρΓ»

ιΙκι-Ιι.ιΐ δοηρίυι-α, οο» οτίιιιίιιβ ηιιιΐο ά< Ιιιΐϊίβο ^ι)$^ρ|ι

ηριΐιΙ ραίΓοιη δΐιιιηι (ϋεη. 57. 2), Ικκ•. ίϋΐκ «Ιίοϊι : Πηι-ηι

ίυιιηιιιιηϊοαίο οοηιίΐιο εοηνϊεϋί ϊιιεεκανηΐ, ει χηΐεηάε-

ί'ιιηΐ ίη ιίιιιι άοιηϊιύ εαφίΐιιύοηηηι. 8αη§υϊη;ιΐ'ίιιιη ίΙΙιι-

■ «ίη κίρηίΠοιιΐ αηίηιιιηι. 21. Κι εοηίτίΐΊ ιαηΙ αιηι (οηι-

ίιιάίΐιε «ΐΓΗ.ν εοηιιιι. ΥίιΙο ιριοιικκίο ρρςίςυαιη (Ιίχίΐ οα

(|Ι1.Τ. ΟθηΐΓ.1 ίι;ϋ• ρΐΐ .ΊΐΙοηΙιιπιιιΙ, (Ιιι.'ίΐ 01 (•,•| (]ϋΧ 618

Γοηΐί^οπιηΙ. ί'οη/ηιί οηϊιη, ίπιριίΐ, ατοιι εοηιιη, εί άίι-

ίοΐιιίι ίΐιιιί ηεη•Ί ΙηεΜοηιηι ηιαηαιιιη εοηιιη. Ιρ$ί ηιιϊ-

(Ι.ίιι οοΐ'ίϋοΓΟ ιο εοιίίΐϋ βιιηΐ, ε( ιριαηίαιη οχ ίρ3ί$ ροη-

(Ι'Ί).ηΐ, ηρϊΓο εοιηρΙθ8$οηΙ : δοιΐ οι πγοιι3 οηιυιη οοη-

ΐι.ιί $ιιηι, ο( (Ιί8$ο1ιιΐϊ $υιιΐ ροπιμι ιιο-νί. δίο εηίηι 6Ϊ8

:κ'<:ίιΙί(, φι.-ιικίο ηπϋίβπΐιιΐ ^086ρ11 «ϊοοιιΐβιιι : Ει/οιμη

(ι-αΐετ να,ίετ ΙοιορΙι , φκιη νεηά»άΐ»ύ$ ίη ΑίαφρίΗΐη

{(.αι. 45. 5). Τηηε ειιϊιη, ΐιιιιο ηιηχίιιιο μιΙιιΙι βιιιιί

η τνϊ οοπιιιι , Ριτ ιηαηηιη ροΐεηΐί$ Ιμοιι. 25. Ιηάε

ι/ΐιί εοηυοοτανίΐ ίίταεί α βίο ραίπ» Ιιιί , εί α<1]ιιν'ιΙ ιε

Οοηιηιαα. Οιιί ϋίκεαΙνί! οοηιηι ηοι-νοϋ, ίικ|υίι, ροίειιβ

βί>1. 1 ρ•«: αιίαι αψηΐΊί Ιϊ ϋα<5 »η•ιΐ!. Υκ1ϋ£ηΐ'ηΐΊΐιηιιι](ΐ>,ιί

εΓρ Οοηιΐηυηι ιΐίίβεΐίοιιείη, Γ[ΐιοηηο(]ο οΗιΐβ ϋοπιΐιικιιι

8ΐιυιη 6886 Οευηι ϋίοαΐ, ηοιι οοιιοΐιιιίβηβ 6^ι18ι1ο1I1^ιι^ιιιιι,

ηβςυβ ρπνβηβ οιιιη ροιοβίιιΐ : ιιηϊνοΓ8α1ϊ,8β(1 κυιιαι ϋβίΐα-

Γ3«8 «ηιΟΓβηι. ί,'ί ϋεηεάίχιΊ ϊώίοεηιάίαϊοηε οεΙΊ ε «κρίΓ-

«υ. Νοιι δοΐιιηι, ϊη(]υϊΙ, ηά]ιινΐι Ιε, 80(1 βΐ ΒεηράΐχιΊ α ί*.

ηεάκύοηε Ιετην οηιιιία εοηΐιηεηΐίι, ρτορίετ οεηείΐία'.οηηη

ιώεηιιη ει νιιΐνα:, 26. οεηεάιειίοηειη ραΐη$ Ιαϊ εί ηιιιΐη»

/«(Ρ. ΡηνναΙιιίΙ ίιεηεάϊεΐϊοηίΰια ηιοιιΐίηιη βηιιοηιηι, ει ά<•-

ήάετ'ήί ι-οΙΙίιιηι αΊετηοτηη. Ρογ οοΐΐοδ α:Ιεπιο5 βΐηπηηι

οι ηΐ:ι]«:5ΐ:ιΐιηι, οι Γε^ηιιηι &%γρύ : ρβΓ ηιοιιΐβδ &

(•οΙΙβδ, 8ΐιΙιΙίιηίΐ;ι(('ΐη οι Γοηϊΐιιϋίηοπι <Ιη ι'^ιμι, ει ίη

δΐιηιιτιιίΓη ΠιβΓψιιαι ρΓίιιοϊραΐϋ•> ενεοΐιιιη εβίε Ιιίο ίιΐ8ΐ•

πη;ιΐ. ΙΙα: εηϊιη, ίικριΐΐ, οεηεάιαϊοηη εηιηΐ αικετ γπ-

ριιι .Ιον/Ίι, ει ίη νεηΐεε (ταίτναη, φιοιπηι άιιχ ειΐ. ΙΙ;ι

8(•ίΜεεΐ, ϊιιηιιίι, ϋεηειίϊεΐϊοιιεδ ογιιιιΙ 8Μρ<<Γ ο.ιριιΐ Ιιιίπι.

27. Βαι]αηιίη Ινριι$ ταραχ, ηιαηε εοηιεάεΐ, ει αά νειρο-

γλιιι (ϋϋΐπΓΐι,-ι «ίΓΛίιι. Ει Ιιϊο ρι Ίΐ^ίμιιπι οϊ φκιά Ιοιι-ο

Ρ'>δΙ ΐεηιροΓΟ Γιιΐιιπιιη ογπΙ, ε( ψιοϋ ςΓηδδΐιΐιιηΐδ εβδοί

δίειιΐ Ιυρηδ πιρίοιίδ, οεεί(1οιΐδ ει ίιιηυιτιοΓα πιηΐ.ι Γα-

οίεηδ. ()ιιο:ιί:ιιη ηυίοιτι οηιηίΐχΐδ Ιίΐϋβ εοιι^ΓαοπΙβδ Ιιβ-

ηε(Ιίειίοιΐ68 ρΓΧδϊςηανίΐ, 28. Ει ΙιεηεάϊχΊι, ϊιιηιιίι, $ΐη-

αιιίίε }ιιχΙιι ύεηεάΊειΊοηεηχ αιαηι, φια ΰεηεάίχβταΐ £ΐ«;

Ιιοο οδΐ, ιιιιίειιΐηιιβ ρΓοηϋίεε1);ιΐ ηιιχ ϋβοβίκιΐ, είςιιχ ϊη

πΐΜίριηφιο ιγιΙιιι ονι ηΐιπ'.*ι ο>8ΐ•ιιΐ ρΓχϋίχίΙ. Γοδίςιιηιιι

ηπ ι οιιί οηϋηηνίΐ εα :|ΐι;ι• α δρίΓΪΐυ ίρδί ρΓΧδίςηηΐ:) Γαο-

Γοηΐ, (ΙίείΙ 0Ϊ8 : 29. Ει/ο αρροηοτ αά ρορηίιο'. ηιεαηι,

εί κρΗ'κΐ'ι* υΐί πι/μ ραίπϋκι ιηεΐ$.

Α. ΥίιΙο (ριοιιιοϋο ρεΓ ιΐι:ιηιΙ;>Ιιιιιι Ιιοο. ΐϋηχϊιηαιιι <•ί>

εοιίδοίηΐίοηοηι ηΟοπιΙ. ΟοηδίϋεΓηΙιηιιΐ ειιίιιι , ]υ8(ιιιιι

Ικκ; ικιιι ηκιικΙηΐιιΐΊπη ΓυίδδΟ , ιιίδί οιηιιϊηο $οίνΪ8>ϋΙ

η.'(1ιΐιιιιι ϊρδοΓίιιη ΓαΙιΐΓΐιηι , 01 ΙίΙιοηικΙοδ 86 3 δοι-νί-

Ιιιΐβ /Ε^'νρΐί. Ροδίεβ φιηψιε Ιοειιιιι ηοηιϊιιαΐ : Ιη ιρε-

(ηηεα, ίικριίι , ψιιν αϊ ίη αατο ΕρΙιτοη ϋιεΙΙχί. 55. Ει

νΐ Ιικε άίχίι , ^ε5^αν^ι ίηιρεταη /ϋη* $πίί. Ει ιιώίενανϊι

^ιιί•υύ μιάει ίΐιοί ««ρβΓ ΙεαΙιιιη , εί άε[εάί , ει αρροιίΐια

ε*ΐ αά ρορηίιιιη αιηηχ. ΥίιΙο ηιοηεηι ]ιΐδ1ϊ βΐίηιιι ιιιαςιιο

ιΐιΪΓ;ι<:ιιΙο ρΐεη.ιιιι. Νηιιι ρ<>δΐι|ΐΐ3ΐιι ΐπιρει-ηνί! ρυοηδ

κιιίδ, ΞαοΙενανίΐ ρεάε$ Ίη Ιεείαιη ιιιιιηι, (ρι.ιδί οιιιη νο -

Ιιιρίιιΐο Γεηι ΓβοίρβΓΟί. 1ΐ:ι ϊιιιρίειίδ οιιιιιίΙιιι<, Ρεάε*

ίΐαΐηΐϊΐ : Ιιοε 08Ι, ρΙ;ιηοδ οι Γβι Ιοδ Γοείι, οι εχίοιιιΐίΐ :

Ώί'ίιΊ'α. Ιιοε ο$ΐ, Γιηίνίΐ νίίαιη, Εί αρροϊιΐνα ε$ΐ αά ρο-

ριιΐιιιη ίΐιιιιη. 1. Ει τεάιΐϊι ίο$ερΙι νιρετ (αεϊεηι ρπΐηι

,νΐίί', £( βϊΐΊί αιρετ ειιηι, ει οαηιΐιιΐιΐ! ε»1 ειιιη ((Ιιιριιΐ 50).

Υίϋίδΐϊ Γιΐϋ (Ιϋεειίοηεπι ? νίιΐί.-ιί ί^ηίΐηηι εαήιηιειη ?

Ει ροδί αιιίιηιε Γεεο^δπηι ΚεάάϊΙ ^ο^ερη ιιιρετ (Ίκϊαιι

ε]ιι$ , εί οίαιίαίιΐί ε»1 , ει βενίΐ αηριτ εο. Ι1ί$ Ι.κΊί» 7ί-

δερίι <ρια: 3 ρπΐΐΌ ιιιηικίαιπ οι-ηιιΐ εχδεηιιί ειιηινίΐ. 2.

Ει ιηοχ ιηιιηάιιιϊι ροΐΐιηείοτ'ώιι» , ιιί ιεροΐϊτεηΐ ραΙτ<•ιιι

αιιιιη. 3. λ.'.• ϊριε φιίάειη φιαάταιβίιία άϊεΰιιι , ^Εςι/ρΐια

αιιίεηχ $ερΙιιααΊιχΙα ά'χώη» ειιηχ Ιιιχ'χί. Ει ρ^Ιφιηιη ]ιΐ81α

οιιιηΊη ροΓδοΙυι» δΐιηΐ, δϊβΐιίΠεηνΐΐ ΡΙιαηοιιί, οι ϋδφιί

ειιηι οο οιμιιΙ, ηιιχ ϋϋ ρ:ιΐ0Γ ηιΙΙιυο νίνιιδ (ΙειηιιηιΙ.ι-

Γ31, εί (Ιί\ΪΙ : 5. λιΙιΊιται'Η ηχε ραΐετ χιιηια , ά'ιεειη : Ιη

ιερχιίετο , αχιοά [οάχ ηιϊΐχχ' ίη Ιεττα Οχαχχιχαη , χΙΙχε ιη/ κ-

/ν/ίι'.ν. Νχιηε ί</ίίκΓ ακεηάαη, ει $ερεΙϊαηχ ραΐτεηχ χηεχιηι,

ι•1 τεά'ώο. νΕιριιιπι ο Ι, ίηφιίΐ, ιιί ηιι.υ ;ιΙ) 0(ΐ ρΓ.ιι-ι -ρια

ϊ:ιιιΙ, ίιηρίο.ιιιι ί'1>ί ίβΐΙΙΙΓ 03 Γοοογο φΙ.'Ρ ]ΐΐδ5βτίΙ, ι•β-

όίΙ.ο. Π ((• ιιΐηιιιΐϊίΐ, ροπιιϊβίΐ Ι'Ιιιιηο. 7. /•.'( αιαιιάχΐ,

ίιιιρ.ίΐ, ΙυκρΙι «ί «η; <'/<>«( ραΐτεηχ ιχιχιηχ. (Ι ίίιηιιί ι.•»(Ί7«•
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£ατο. "ϊσασιν οι μεμυημένοι τδ λεγόμενον • ΠΛυνε'ι

έν οΐνφ τήν οταίήν αϋτοΰ ' στολών, οίμαι, τδ

σώμα λέγων, δ διά τήν οίκονομίαν φορέσαι κατηξίω-

σεν. Είτα ίνα μάθης ακριβώς οίνον τι προσηγόρευσεν,

έπήγαγε ' Α'αί έν αϊμάτι στυφυΛής τήν περιΰοΛήν

αντοϋ. "Ορα πώς τώ τοϋ αίματος ονόματι τήν σφα-

γήν ήμίν χα\ τον σταυρόν ήνίξατο, καϊ πάσαν τών

μυστηρίων τήν οίκονομίαν. Χαροποϊ οΐ όφθαΛμοϊ

αντοϋ άπύ οίνου, καϊ [639] Λευκοί οΐ οδόντες αυ

τόν ή γάΛα. Ενταύθα τδ φαιδρδν ήμΐν ένδείξασθαι

βούλεται δ:ά της μεταφοράς τοϋ οίνου κα\ των οφθαλ

μών. Καϊ Λευκοί οΐ οδόντες αντοϋ ή γάΛα ■ τδ δί

καιον καΐ τδ λαμπρδν τοΰ κριτοϋ. Δια γαρ τών οδόν

των και τοϋ γάλακτος ουδέν ϊτερον ήμίν σημαίνειν

ήβουλήθη, ή δτι ούτως Εσται λευκδν κα\ περιφανές

τδ κριτή ριον, καθάπερ ή τοϋ γάλακτος κα\ τών οδόν

των ποιότης. ΖαβουΛών, φησ\, παράΛιος κατοική

σει, καϊ αύτύς παρ' δρμον πΛοΙων, καϊ παρατενεί

εως Σιδώνος. "Ορα. πώς και τούτω προμηνύει Ενθα

τήν οΓκησιν Εξει, χα\ δτι μέχρι Σιδώνος έκ-αθήσεται.

Ίσσάχαρ τύ καΛύν έπεθύμησεν, άναπανύμενος

άνά μέσον τών κΛήρων • καϊ ίδών την άνάπανσιν

δτι χαΛή , καϊ την γην δτι πίων , ύπέθηκε τον

ώμον αύτοϋ βίς τύ πονείν , χαϊ έγένετο άνήρ

γεωργός. Επαινεί τοϋτον, ως τήν της γης έργασίαν

ίλόμενον, και τδ περ\ τήν γήν πονεϊσθαι πάντων

προτετιμηκότα. άάν κρίνει ζύν έαντοϋ Λαίν, ώσεϊ

καϊ μία φυΛή έν ΊσραήΛ. Καϊ γενηθήτω Λάν

δφις έφ' όδοϋ, έγκαθήμενος έπϊ τρίβον, δάκνων

ατέρναν Ιππου • καϊ πεσείται ύ Ιππενς είς τα οπί

σθια, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Θαυμάσαι

άξιον χ&\ έκπλαγήναι τδν δίκαιον τοϋτον, όπως τοίς

τοϋ πνεύματος ίφθαλμοϊς άπαντα προορών τοις παισ\

περιεσήμαινε, κα\τά έκάστω συμΟησόμενα προέλεγε•

τά γαρ μετά πολύν έσόμενα χρόνον ήδη προαναφω-

νεΐ. Γάδ, πειρατήριον πειρατεύσει αυτόν • αυτός

δέ πειρατεύσει αυτόν κατά πόδας. 'Ά.σήρ, πίων

αύτοϋ ό άρτος, καϊ αύτύς δώσει τροφήν άργουσι.

ΡίεφθαΛεϊμ, στέΛεχος άνειμένον, έπιδιδονς έν τφ

γεννήματι κάΛΛος. Κα\ επειδή έν συντόμω παρ-

έδραμε τούτους, Ερχεται λοιπδν ίπ\ τδν Ιωσήφ, κα£

φησιν Ιωσήφ νίύς ηϋξηΐιένος, ζηΛωτός• Ιωσήφ

νΐύς ηύξημένος, νΐύς μου νεώτερος. Έπϊφθονος

γέγονας, φησ\ν, έξ αυτών τών προοιμίων. Εις δν δια-

βουλευόμενοι έλοιδόρουν. Τών αδελφών τήν κατ' αύ

τοϋ συμφοινίαν αίνίττεται. Κα'ι δπερ ανωτέρω ελε-

γεν ή Γραφή, δτι ψόγον πονηρδν κατήνεγκαν Ιωσήφ

πρδς τδν πατέρα αύτοϋ, τούτο ούτος ενταύθα φησιν

Εϊς δν διαβονΛευόμενοι έΛοιδόρονν, καϊ ένεΐχον

αύτώ κύριοι τοξενμάτων ' τήν φονικήν αυτών αίνιτ-

τόμενος γνώμην. Καϊ συνετρίβη μετά κράτους τά

τόξα αυτών. "Ορα πώς, επειδή είπε τά ■ααρ' αυτών

κατά τοΰ Ιωσήφ τόλμηθέντα, λέγει κα\ τά αύτοΐς

συμβεβηκότα. Σννετρίβη γάρ, φησ\, τά τόξα αυτών,

καϊ έξεΛύθη τά νενρα βραχιόνων χειρών αυτών.

ΑύτοΙ μέν άνελεΐν επεχείρησαν, καϊ τδ γε ϊ|κον είς

αύτοΰς, είς Εργον τήν γνώμην έξήγαγον • αλλά χα\ τά

τόξα αυτών συνετρίβη, χα\ έξελύθη αυτών τά νεύρα.

Πώς γάρ ουχί τοΰτο πεπόνΟασιν, δτε ήκουον τοϋ

Ιωσήφ λέγοντος• Έγώε'ιμι ό άδεΛφύς νμών Ιωσήφ,

δν άπέδοσθε είς ΑΙγνπτον ; Τότε γάρ μάλιστα, τότε

έξελύθη αυτών τά 4εϋρα , Διά χεϊρα δννάστου

Ιακώβ. Εκείθεν ό χατισχνσας ΊσραήΛ παρά

θεοϋ τον πατρός σον, χαϊ έβοήθησέ σοι ό Θεύς ό

έμός. Ό 8έ έκλύσας αυτών τά νεύρα, φησ\ν, & δυ

νάστης έοτίν. Λύτδς γάρ έβοήθησέ σοι ό θεδς ό έμός.

"Ορα τοϋ δικαίου τδ γνήσιον περ'ι τδν Δεσπότην φίλ-

Ρλτιιοι.. Εκ. ϊ-ΐν.

τρον, δπως τδν της οικουμένης Λεσπότην αύτοϋ μό

νου λέγει είναι βεδν, ούχ'ι συγκλείων αυτού τήν δε-

σποτείαν, [640] ουδέ άτ.οστερών αύτδν τής εξουσίας

της οικουμένης, άλλα τδν οίκεϊον έμφαίνων πόΟον.

Καϊ ενΛόγησέ σε ενΛογίαν ονρανοϋ άνωθεν. Ού

μόνον, φησ\ν, έδοήθησεν, άλλα κα\ ΕύΛύγησέ σε

ενΛογίαν γης έχόύσης πάντα, ένεκεν εύΛογίας

μαστών χαϊ μήτρας, νύΛογίας πατρός σου χαϊ μη

τρός σου. Ύπερίσχνσεν έπ' εύΛογίαις ορέων μο

νίμων, καϊ έπιθνμίαις θινών αΙωνίων. Τήν δόξαν

καϊ τήν περιφάνειαν ένταΰθα αίνίττεται κα\ τήν βα-

σιλείαν της Αιγύπτου, διά τών ορέων χα\ τών θινών

τδ ύψηλόν τε κα'ι ίιίχυρδν έμφαίνων, ώς καϊ εις αυτήν

τήν άνωτάτω κορυφήν της αρχής άνενεχθήναι. Αί-

ται, φησΙν, αϊ ενΑογίαι έπί τήν κεραΛήν έσονται

Ιωσήφ, καϊ έαϊ κορυφής ών ήγήσατο άδεΛφών.

Αύται, φηιΐν, αϊ εύλογίαί έπ\ τήν κεφαλήν Εσονται

τήν σήν. Βενιαμίν Λύκος άρπαξ, ίύ πρωϊνύν έδε-

ται, χαϊ ε'ις τό εσπέρας διαδώσει τροφήν. Κα\ εν

ταύθα προμηνύει αύτω τά μετά μικρδν έσόμενα χρό-

νον, και δτι, καΟά-ερ λύκος, ούτος έπιβήσεται αρπά

ζων, άναιρών, κα1. μυρία κακά διατιθείς. Έπειδήδέ

πασι τοϊς υΐοϊς καταλλήλους τάς ευλογίας ■κροεμτι-

νυσε, Καϊ εΰ.Χύγησε, φησ\ν, έχαστον κατά τήν εν

Λογίαν αύτοϋ, ήν εύΛόγησεν αυτούς * αντί τοϋ,

δπερ έχρήν έκάστω προεμήνυσε, κα\ τά έφ' έκαστης

φυλής συμβησόμενα προανεφώνησεν • επειδή διετά-

ξατο τά ύπδ τοϋ Πνεύματος αύτώ προμηνυθέντα,

φησί πρδς αυτούς• Έγω αροστίΟεμαι πρές τύν

έμόν Λαίν* χαϊ θάψετε με μετά τών πατέρωΫμον.

δ". "Ορά πώς διίτηςέπισκήψεως ταύτης μεγίστην

αύτοϊς παραμυΟίίν χαρίζεται. Ένενόουνγάρ, δτι ούκ

άν ό δίκαιος τούτο διεστείλατο, ει μή πάντως βδει τήν

άνοδον αυτών έσομένην, κα\ τής δουλείας της έν Αϊ-

γύπτφ τήν απαλλαγή•/. Είτα χαί τδν τόπον λέγει •

Έν τφ σπηΛαίφ, φησ'ιν, δ έστιν έν τώ άγρώ

Έφρών τοϋ Χείταίου. Καϊ τανία εΙπών χατ-

έπανσε, φησ\ν( έπιτάσσων τοις νίοΐς αύτοϋ. Καϊ

εξάρας Ιακώβ τους πόδας αύτοϋ έπί τήν χΛίνην,

έξέΛιαε, χαϊ προσετέθη προς τύν Λαύναντοΰ. "Ορα

κα\ τήν τελευΧην τοΰ δικαίου πολλού θαύματος γέ-

μουσαν. Διαταξάμενος γάρ, φησ'ι, τοις παισ'ιν αύτοϋ,

Εξάρας τους πόδας έπί τήν κλίνην, ώσπερ μεΟ'

ηδονής τδ πράγμα καταδεχό μένος. Ούτω μετά τδ πάντα

διατάξασθαι, Τους πόδας εξάρας, άντ\ τοΰ, έφαπλώ-

σας, ή τείνας, ώς άν εΓποι τις, ΈξέΛιπε, τοΰτό έστι,

κατέλυσε τήν ζωήν, Α'αί προσετέθη πρύς τύν Λάύν

αύτοϋ. Καϊ έπιπεσών, φησ\ν, Ιωσήφ έπϊ πρόσ

ωπον τον χατρύς αύτοϋ, έχΛανσεν έπ' αύτώ, καϊ

χατεφΙΛησεν αυτόν. Είδες παιδδς φιλοστοργίαν ; εί

δες πε-υροιμένην άγάπην; Και μετά τήν της ψυχής

άναχώρησιν Έπιπεσών έπϊ τύ πρόσωπον, χαϊ χά-

ταφιΛήσας, έχΛύνσεν έπ' αύτώ. Καϊ τούτου γενο

μένου Ιωσήφ τά ιζαρί τοϋ πατρδς ένταλθέντα ει;

Εργον λοιπδν έσπούδαζεν άγαγεϊν. Τέως δέ Προσέταζε

τοις ένταφιασταϊς ένϊαφιάσαι τύν πατέρα αύτοϋ.

Καϊ αύτύς μέν τεσσαράκοντα ημέρας τάς τής τα

φής, ή δέ Αίγυπτος έΰδομήχοντα ημέρας αύτύν

έπένθησε. Καϊ επειδή τά νίνομισμένα άπαντα γεγέ-

νηται, λοιπδν γνωρίζει τψ Φαραώ κα\ τοις μετ' αυτού

τά ύπδ τοϋ πατρδς κελευσθέντα, καί φησιν • "Ωρκωσβ

με ό πατήρ μου. [611 ] Λέγων • Έν τώ μνημείω, ζ>

ΰφνξα έμαυτώ έν γή Χαναάν, εκεί με θάψεις. Νίτ

ουν συναναβάς θάψω τύν πατέρα μου, χαϊ έχ«γ-

εΛεύσομαι. Προσήκον έστι, φησ\, τά παρ' αύτ(.ΰ

διαταγέντα πληροΛήναι παρ' έμοΰ. Πί/•.ήσας οδν τά

δόξαντα αύτφ, έπανελεύσομα:. Ταύτα άκουσας έπ•

13
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έτριψεν ό Φαραώ. Καϊ άνέβη, φησϊν, Ιωσήφ θάψαι

τύν πατέρα αϋτοΰ, χαϊ σννανέβησαν μετ' αύτον

κάνας οΐ παίδες Φαραώ. Καϊ τήν σνγγένειαν, κιιϊ

τους βόας χαϊ τά πρόβατα ύπεΛείχοντο. Κα) σνν

ανέβησαν μετ ' αύτον άρματα χαΐ Ιππείς, χαΐ έγέ-

νετο ή παρεμβοΛή μεγάΛη σφόδρα. "Ορα διά την

«Ις τδν Ιωσήφ τιμήν πόβην έπιδείκνυνται σπουδήνοί

Αιγύπτιοι, καϊ συνανέρχονται τω Ιωσήφ, ώστε γενέ

σθαι αυτούς παρεμβολήν μεγάλην. Καϊ παραγενόμε-

νοι ίν τινι τόχφ,'έκόψαντο αυτόν χοχετύν μέγαν

χαϊ Ισ/νρόν -σφόδρα. Καϊ έποίησε τύ πένθος τφ

πατρϊ αϋτοΰ επτά -ημέρας. Καϊ είδον οΐ χατοιχούν-

τες Χαναάν, χαϊ είπαν • Πένθος μέγα έστϊ το'ις

ΑΙγνχτίοις. Διά τούτο έχάΛεσε τύ'δνομα τον τό

που. Πένθος ΛΙγύπτον, δέστι πέραντού Ιορδανού.

Άλλα σϋ ταΰτα άκούων, αγαπητέ, μη απλώς πα -

ράτρεχε, άλλα τον καιρδν έννοών, καθ' δνέγίνετο, πά

σης αιτίας άπάλλαττε τον Ιωσήφ. Οΰδΐπω γαρ ήσαν

τοϋ άδου αί πύλαι συγχλασθεΐσαι, ουδέ τοϋ θανάτου

τά δεσμά διαλυθέντα, ουδέ κοίμησις ό θάνατος λεγό

μενος ήν. Διά τοΰτο επειδή έδεδοίκεισαν τδν βάνατον,

ταΰτα έποίουν ■ νυνϊ δέ διά τήν τοϋ θεοϋ χάριν, επειδή

ϋπνος ο θάνατος γέγονε, καϊ κοίμησις ή τελευτή,χα'ι

πολλή τής αναστάσεως ή πληροφορία, ως άπδ ζωής

<Ης ζωήν μεθιστάμενοι, οϋτως άγαλλδμεθα καϊ εύ-

φραινόμεθβ. Καϊ τί λέγω άπ6 ζωής είς ζωήν; Άπ6

της χείρονος έπϊ τήν βελτίονα, άπδ τής πρόσκαιρου

έπϊ τήν αίώνιον, άπί> τής επιγείου έπϊ τήν έπουράνιον.

Καϊ πληρώσας πάντα, φησϊν, Ιωσήφ νπέστρεψεν

είς Αϊγυπτον, αύτύς χαϊ οΐ άδεΛφοϊ αύτον, χαϊ οΐ

συναναβάντες μετ' αυτού. 'Αλλ' δρα μοι λοιπόν εν

ταύθα τών αδελφών τοϋ Ιωσήφ τήν δειλίαν, καϊ τον

φ46ον τδν κατασείοντα αυτών τήν διάνοιαν. Ίδόντες

γάρ, φησϊν, οΐ άδεΛφοϊ Ιωσήφ, δτι τέϋνηχεν ό

Λατήρ αυτών, είπαν • Μήποτε μνησικαχήσιχ ήμΤν

Ιωσήφ, χαϊ άνταποδώ άνταπύδομα ήμ7ν, πάντα

τά χαχά & ένεδειζάμεθα αύτώ. Μεγάλως αυτών » ό

φόβος έτάραττε τήν διάνοιαν, και ύπδ τοϋ συνειδητός

κεντούμενοι ούχ εΐχον δ τι πράξωσι. Διά τοΰτο, φησϊ,

θεασάμενοι τοΰ πατρδς τήν τελευτήν, καϊ ΰ-ιδδμενο•.,

μή τήν άξίαν αύτοϊις είσπράξηται δίκην ο Ιωσήφ

υπέρ τών είς αύτον εΙργασμένων, Παραγενύμενοι,

φησϊ, χρός αυτόν εΊπον • Ό πατήρ -σον ωρχωσε

χρύ τον τεΛευτήσαι αυτόν, Λέγων Είπατε Ιωσήφ,

"Αφεςαΰτο'ις τήν άδικίαν καϊ τήνάμαρτίαν αυτών.

"Ορα πάλιν, πώς αύτοϊ εαυτών κατήγοροι γίνονται.

Βλέπε όσον έστϊν δ τοΰ συνειδδτος Ελεγχος. "Ολως

Γστε, ότι άδικίαν και άμαρτίαν είργάσασθε, δτι πο

νηρά ένεδείξασθε. Καϊ νυν δέξαι τήν άδικίαν τών

θεραπόντων τοϋ θεού τοϋ πατρός σον. Είδες πώς,

«ιύδενδς αναγκάζοντας, αύτοϊ εαυτών κατήγορο•, γίνον

ται, και φασινΕΤπεν δ πατήρ σου, "Αφες αϋτο'ις,δτι

πονηρά σοι ένεδείξαντο, χαϊ δέξαι τήν άδικίαν

τών θεραπόντων τοϋ -θεού τον πατρός [042] σου.

'Αλλ' δ θαυμαστδς ούτος καϊ πανάρετος τοσοϋτον

άπέσχε τοϋ μνήμην τινά ποιήσασθαι τών είς αύτδν

«.ίργασμένων, δτι καϊ πρδς τά βήματα αυτών συνεχύ-

θη. Καϊ ίχΛαυσε, φησϊν, Ιωσήφ, ΛαΛούντων αυ

τών πρύς αύτύν. Καϊ έ.ΙΟόντες εϊπον • "Ιδε, ήμε'ς

σοι οΐκέται. "Ορα πόσον έστϊν αρετή, πώς ίσχυρδν

καϊ αμαχον, καϊ δση τής χαχίας ή ασθένεια. Ίδοϋ

γάρ, δ μέν τοσαϋτα πεπονθώς βασιλεύει, οι δέ ταΰτα

διαθέντες τ?•ν άδελφδν, οίκέται είναι παρακαλοΰσι

τοΰ παρ' αυτών είς δουλείαν εκδοθέντος.

ε'. 'Αλλ' άκουε τοΰ Ιωσήφ τήν περϊ τους αδελφού;

ώνεξικακίαν, καϊ δπως δ'.ά πάντων αυτούς παραμυ-

* 5»νί1. βΙ ςιιίϋαπι Π155. αΟτώ. Γενναίως αυτών.

θήσασθαι βούλεται, καϊ πεϊσαι, ώς ουδέν είς αύτον

ήμαρτήκασι. Καί φησι, Μή φοβε'ισθε • τον γάρ θεον

είμι έγώ. Ύμεϊς έβονΛεύσασθε χατ' εμού πονηρά ■

ό δέ θεός έβονΛεύσατο περϊ έμοϋ είς αγαθά, όπως

αν γενηθή ώς σήμερον, ίνα διατροφή Λαός ΧοΛύς.

Μή δειλιάσητε, φησϊ, μηδέ εναγώνιοι γένησθε ■ Τον

θεοϋ γάρ έίμι έγώ, χα\ τδν Δεσπότην τδν έμδν μι

μούμαι, χαϊ εΰεργεσίαις άμείβεσθαι σπουδάζω τους

τά ανήκεστα με διαθέντας" Τοϋ γάρ θεοϋ είμι έγώ.

Είτα δεικνϋς δσης απολαύει παρά τοΰ'θεοΰ εύνοιας,

φησίν • 'ϊμεΤς πονηράγνώμη τά χατ' έμέ είργάσασθε,

ό δέ Θεός είς αγαθά μοι πάντα περιέστησε. Διά τοΰτο

χαϊ Παΰλος Ελεγε, Τοις άγαπώσι τύν θεόν πάντα

συνεργεί είς αγαθόν. Πάντα, φησί.Τί Ιατι,Ώάντα;

Κα\ τά εναντία, χαϊ τά λυπεϊν δοχοΰντα, χα\ ταϋτβ

εις άγαθδν μεθίστησιν 8 δή κα\ έπ\ τοϋ θαυμασίοι»

τούτου γεγένηται. Τά γάρ παρά τών αδελφών γεγενη—

μένα, ταΰτα μάλιστα αύτώ τήν βασιλείανπροεξένησε,

τής εύμηχάνου τοΰ θεοϋ σοφίας πάντα τά πονηρά

είς αγαθά μεταβαλλοΰσης. "Ινα διατροφή, φησ\.

Λαός ΧοΛύς. Ού μδνον ύμώνϊνεκεν ταΰτα είς άγαθδν

μετέβαλεν, άλλ' Γνα χα\ πάς ούτος δ λαδς διατραφή-

ναι δυνηθϊ). Καί είπεν αύτοΤς• Μή φοβεϊσθε- έγώ

διαθρέψω ύμας, χαϊ τάς οΐχίας υμών. Καϊ χαρ-

εκά.Χεσεν αυτούς, χαϊ έΛάΛησεν αυτών είς τήν

χαρδίαν. Τί τοίνυν δεδοίχατε ; 'Εγώ ύμίν χορηγήσω

τά πρδς τροφήν, καί πάσι τοις μεθ' υμών. Καϊ παρ-

εχάΛεσεν αυτούς, χαϊ έΛάΛησεν αυτών είς τήν

χαρδίαν. Ούχ απλώς αυτούς παρεκάλεσεν, άλλα τοσ-

βύτη έχρήσατο τί) σπουδ!), ώστε πάσαν αυτών τήν

άθυμίαν έξελεΐν. Καϊ χατφχησεν Ιωσήφ έν ΑΙγύ-

Χτφ, αύτύς χαϊ οΐ άδεΛφοϊ αύτοϋ, χαϊ χάσα ή

χαροιχία τοϋ χατρύς αύτον. Καϊ εΊδεν "Ιωσήφ

παιδία Έφραϊμ έως τρίτης γενεάς. Καϊ είπεν

Ιωσήφ τοΤς άδεΛφοΊς αύτοϋ Λέγων 'Εγώ απο

θνήσκω. Επισκοπή δέ έπισκέψεται ύμας ό θεός,

χαϊ σννανοίσετε τά οστά μου εντεύθεν. "Ορα κά\

τούτον ομοίως τώ πατρ'ι έπισχήπτοντα τοΰ μετακο-

μισθήναι αύτοϋ τά δστα. Κα\ δρα πώς πάλιν βουλδ-

μενος άνα^ρ*ώσαι αυτών τδν λογτσμδν, χβ\ χρηστός

ελπίδα; Εχειν περ\ τής έπανδδου, πρίτερον το^το

προεμήνυσεν, δτι έπανελεύσεσθε,κα\ τότε φησ\, Σνν

ανοίσετε. Ανιόντες , φησΐν, ύμεΐς Συνανοίσεη

τά οστά μου. Τοΰτο δέ έποίει ούχ απλώς ουδέ μάτην,

άλλα ίύο ταΰτα οικονόμων §ν μέν, Γνα μή ο! Αι

γύπτιοι μεμνημένπ τών τοσούτων αύτοΰ ευεργεσιών,

καϊ ευκόλως έξ ανθρώπων θεούς προσαγορεύοντες,

ύπόθεσιν ασεβείας ίχωσι τοΰ δικαίου [643] τδ σώμα-

'έτερον ίέ, ίνα ώσι π-πληροφορημένοι, δτι πάντως

έπανήξουσιν. Εί γάρ μή τοΰτο ήν ώμολογημένον,

ούκ άν ούτω διεστείλατο, ώστε μετ' αυτών άναγαγεϊν

τά δστά. Καϊ ήν ίδεΐν λοιπδν πράγμα καινδν καϊ πα-

ράδοξον, τδν έπϊ τής Αίγύπτου πάντα τδν Ισραήλ

διατρέφοντα, τούτον καϊ τής επανόδου ήγούμενον, καϊ

εις τήν γήν τής επαγγελίας αυτούς είσάγοντα. Καϊ

έτεΛεύτησε, φησϊν, Ιωσήφ ετών έχατόν δέκα.

Τίνος Ενεκεν χαϊ τούτου τά Ετη ήμΐν έσήμανεν; "Ινα

μάθης δσων ετών τής Αίγύπτου τήν ήγεμονίαν έν-

εχειρίσθη. Έπτακαίοεκα ετών γενόμενος κατέδη είς

τή>; Αίγυπτον καϊ τριάκοντα ετών γεγονώς ώφθη

τώ Φαραώ, καϊ διέκρινε τά ενύπνια. Όγδοήκοντα δέ

λοιπδν Ετεσι χατέσχε πάσαν τή-Λής Αίγύπτου αρχήν.

Κ'δες πώς μείζους τών πόνων αί άμοιβαϊ, καϊ πολυ-

πλατίους αί άντιδόσεις; 'Εν δέκα καϊ τρισϊν Ετεσιν

έττάλαισ» τοις πειρασμοϊς, τήν δουλείαν υπομένων,

τήν κατηγορίαν έκείνην τήν παράνομον, τήν έν τω

δεσμωτηρίω κακουχίαν. Καϊ επειδή νενναίως μετ'
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ιΙιΊΊΙΙιΙ ΓΚ/Μ «Ο ΟΙΗΜΙ Ιι'Π ί ΡΙιαταοηι». 8. Ει <Ό;;)ΐη-

ι'ιοηειη , « νονει ει ονα τεϊιφιετιιηΐ, 9. ει «///ιιι/ α*«π-

άετ*ηΙ αιιη ιο αιτηα εί εηιιίΐα , εί (αεία $ιιηΙ εα«ίτα

ηιααηη ναΐάε. ΥϊιΙβ ηιιαηΐιιιη οΓΠοϊιιιη 4εεΙΐΓεηΙ &ξ\-

ριϋ πι Ιιοηοιβηι ,ΙοδορΙι, 61 νοηετιιηΐ ουιιι ϋοδερίι , ίΐα

ιιι ΙΐοΓΟίιΐ οα-,ΐΓΒ ηιη^ηη. 10. Ει ιι< νεηετηηί αά Ιοαιηι

αιιειηάαιη, ρΐαηχετκηΐ αιιη ρΙαιίΓΐιι ιιιααηο, εί ΐαΐάε νε-

Ιιεηιεηΐϊ. Ει (επί ρΙαηΛαιη ραίιϊ οίο ιερίεηχ ά\η. II. Ει

νίιίεηιηΐ Ηαϋΐαίοτΐί Οιαηααη , εί ιΐίχεηιηΐ : ΡΙαηείη*

ιιια<//ιιι» «ί Ήαι/ρΐϋι. ΡτορΙετ Ιιοο νοοανίί ηοιηβη Ιοα,

ΡΙαικΙιιι ^Επι/ρΙί , ηαί «*/ Ιταη* Ιοτάαηεηι.

Ο,ιιτ ιηααηηι ρίαικίαι ίη ΥεΙετί ΤειΙαιηεηΐΌ.—νβπιιη

ΙΙΐΙίΧΟ αΐΐϋίΟΠί, ϊΙίΙ(.•010,ηθ5ίπΐ|>1ίθϊΙβΓ ρΓΧίΟΓΟΙΙΓΓΟ, $6(1

Ιοιηρυδ εθ£ίΐ3, ςιιο ΙλοΙλ δυηΐ, εί λΙ) οιηηί ειιίρη ΙϊΙίΟΓΠ

.Ιοςι-ρΙι. Νοικίιιπι εηίπι Γιιβταιιΐ ροιΊχ ϊηΓβΓηΐ εοηίϊη-

π.β, ηεςιιο ιιιοπΪ5 νϊηειιία άί$5οΙυΐ3, ηεπ,υε ιτιογ8 ϋίεε-

Ι)λΙιιγ (ΙοπιιΊιίΐ). Ει κΐιίιτο ςυία ΓιιηυεπιηΙ ηιοπειη ,

Ιιχε ΓαείεΙιιιηΐ : ηυηε ηιιίεπι ρΓορίοΓ ςΓηΐϊαιη ΟΙιήδΙί,

φιίη Π10Γ5 Γαείη οδΐ $οπιηυ$ , εοηίυηιιηαΐίο ει ςυίε$ ,

3ε εεπα ιηυΐΐηφιε δυηΐ ΓεςυιτεείκηΓίδ ίικ1ίεΪ3 , ςυ3$ί

(Ιο νίΐα ίη νίιαιιι ΐηηδΓεΓεηυΊ , $ίε εχ$υΙΐ3πιιι$ ει ΙχΙα-

ιηπΓ. ΕΙ ηιιϊιΐ αϊοο ϋε νίΐ:> ίη νίΐηιιι ? Γ)ε «Ιοιογϊογϊ 3(1

πιοΙίοΓειη , (1β ΙβηιροΓαΙί 3(1 :ιΊεπΐ3ΐιι , (1ε Ιειτεη3 λΛ

ε.τΙε$Ιεπι. 14. Ει ρει-30ΐίδ οπιηίυυδ , ίιιηαΐΐ, τενεηιιι

εϋ ^ο$£ρ^ι ίη ΛΖριΐρΐιιιη , ϊριε ει [ταίτα ήιι$, ει οιιιιια

φιί ειιηι ίβ αιεεηάετπηί. 8εά νίιΐε εηιΐδεηιιοιιΙΟΓ Γγ3-

ΐΓυιη ϋοκορίι ιίιτιοΓβηι Ιιίε, ει Ιειτοι-επι εοΓυιτι πιοιιίοιη

Γοιιευΐΐοηίοηι. 15. VI νΐάεηιηΐ αηίαη (ταίτα ΙοιερΗ ,

αιιοά ιηοπιιιΐΒ ε$αΙ ραΐετ <»υ«, άίχεηιηΐ : Νε (οτίε ηιε-

»«βΓ <ί< ι'η/ι/ι-ΜΕ ιιο$Ιπβ ίο$ερη , ε! τεηώιιαΐ ιτίτ'ώαΐίο-

ιιαιι ηοοί» , εί οιηηία ηιαία ι/ικν ίη αιιη εοιηηύ$ϊηιια.

ΤβΠΌΓ ναϋϋιΐδ Γοπιιιι πιειιίεπι ροΓευΙεΓαΙ , ει 3 ει>η-

^είεηία δΐίιηυΐαΐΐ, ηε5εϊβΙ>3ΐιΐ ιμιπΙ ΓιεεΓβηΐ. ΡΐΌρίεΓβ.η,

•ΙίεΊΐ, ευπι νϊ(1ί$$ειιΐ ραίι-ίβ πιοιίεπι , νείίιϊ ηε ϋί^ηηηι

(Ιε $ε ραεικιιη ϊπγπογοΙ Ιυ$ερΙι , οΙ» ο.ι ςυχ ίη ίΙΙιιιιι

ρεεεανεΓ3ηΙ, 16. Αάνειύεηία αά αιηι άίχετηηΐ : Ραίετ

ιμί» αιΙ]ιΐΓητίι ηο» ρήιιι φιατη ηιοτετεΐιιτ , άϊεεηι : ΌΊ-

ΐϊΐε ΙοκρΙι , άΐιηϊΐΐε εϊι ίπ/Μίί/ιοηι Ιιαηε α ρεεαιίαιη

ιοηιιη. Υίϋβ ίιεπιιη , (ΐιιοηκκίο ίρ$ί αεευϊβΙΟΓεϊ $ιιί

ίρβοΓυπ» βΐηι. νίϋβ <|υ.ιιιΐ.ι εβί εοηίείεηΐϊχ τερΓεΙιεη-

ϋίο. Οηιιιίπο ίεϊιίχ, νοβ ΐιι]υ3ΐϊΓΐ3ηι εί ρεεεβίυηι οροα-

Ι»& ε58ε, ηΐ3ΐ3<]πβ εί εχηίουί&βε. Ει ηαηε οεεΐρε ι'η/Ή-

ιύίχαηι ΜτνοτιΐΜ Οίί ροίπΊ /κι. Υϊιΐοδ ςιιοηιοάο ιιιιΙΙο

νηβειιΐε μιϊ ρεεεβιί μιιιι Ιβ8ΐε8 , ει ϋίειιηΐ : ϋϊχίι ρο-

Ιει• Ιυιιβ, Πίιηιΐΐί είι , αιιία ηιαία ιίϋ εχΐιώιιετηηΐ , ει

αεηρε ΐη/ικίΐιΐαηι ίετνοτχιίη Όεΐ ραΐήι ίιιι'. 8εϋ 1μμιν5

Ιιίε ει Ιοΐιΐ8 νίιΐιιΐΐΐΐϋϊ εΙηΓϋδ , ΐβηΐυιη 3οβΓ3ΐ , υΐ ίΐί-

<ΐααηι ηιεπιΟΓίβιιι τειίιιεΓεί εοΓϋπι ςιιχ ίη δε Γεεεπιηι,

υΐ βΐΪ3πι νβΛίδ εοΓυπι αικίϊιίδ εοηΐυΓϋβΐυβ δίι, Ει {Ιε-

νΐι , ίηςηίΐ, ΙοιερΗ, (υη»εηΐί6ι<ι ΐΙΙϊι $εαιηι. 1 8. £< νε-

ηετιιηΐ, εί άϊχετιιηΐ , Εκε ηοι ιεηί ΐιιίΛίάβ ηιι»ηΐιιιιι

ν3ΐο»ι νίηιΐδ , πυαιιι ναΐϊϋη ει ίηεχρυ^ηιΐιίΐίβ δίι , βΐ

ηυ:ιιιΐα ηΐίΐίιϊχ ίηΠπηίΟδ. Εεεε ειιίιη , ϊΙΙε . φιί Ιιχε

«ΐοίιίεπι ρβδβυδβδί, τε^ηβΐ: ςυί βιιίεηι ίΐί βΠΙϊχβΓυπί

ίΜίΓβιη, ΓβπιιιΙί β]υδ βδδε 0Γ»ηΐ , φιειη ίη δβΓνίΐιιίεπι

ρχρββιηηηΐ.

δ. ΓιΊηιΜιΐοΝβ ΙονρΜ ; (ταΐτει εν* ϊηφΚΚ ηιαη.

ιικίΗΟΊτιε εοη$οΙαΙ*τ ει 6οηιι αιιηαίαι ; ηιοτίεη* ΓίΛ/κβι

Ιηάτοηιη, ψτα4Μι.—ν(Γ1Ιηι ιιι »ηά\ εΐεοβηΐίβηι Ιο-

δερίι ίη Γι•λΙγο5 , ηοη ΓεεΟΓϋβηιίδ ίιι]υΓΪ3Γΐιηι , ει αυο-

ιιιοιίιι οιηιιϊ1>υ$ ιιιοιίίϊ 608 εοηδοΙβη νεΙΪΙ , εί βίδ ρβΓ-

5ιι;κΙογ6 , (|ΐι»δί ηϊΙιίΙ ίη δε ρειχηνεπηΙ. ΟίοϊΙ ειιίηι :

19. ΛΊ• ΙϊηιεαΙϊι ; 1)ά βιιιιιι <ιι>ιι «ρο. 20. Υοι εοςΐΐα-

$1ϊί εοηΐτα ηε Μαία ; Ι)αι$ αιιίαη εοαίΐανί! ρτο η\ε ίη

\}θηα , ηιωηκχΐυ (ιαΊιιιη, ιΐειιΐ Ιιοιϋε νίάεΐί$, ιιι ραιαιίντ

ροριιΐια ιηιιΐΐιΐ!. Νβ ΙίιηηαΙίδ, ίπιρήι, ηε(]ΐιε ηηχίί δίΐί>:

ί)ϊί αιίιη $ιιηι εαο, ει Οοηιίηιιηι πιειιιη ίηιίΙΟΓ , 3ε οβ-

ηεΓιεί3 τερεηϋεΓε ΜικΙοο ϋδ φιί ηοη ΓογοιμΙπ εοιιίπι

ιηο ΓεεεπιιιΙ : 1)ι•ϊ εη'νη αιιη εαο. Πείηιΐε ευπι ηιοη-

8ΐΓ3$8εΐ ιριηηΐη ευπι 1>εηενοΙεηΐί3 ρΐΌ$εη;υιιίιΐ8 ε8$ε( ,

«Ι κ-ί ι : \'θ8 ιιιαΙ.Ί ιηεηιε Ηχε εοηΐη ιηε ΓεεϊδΙίδ , Ρειίϋ

ηυίειιι ίη Ιιοιιιιιιι πιίΐιϊ οιηηί3 νβΓίίΐ. ΙϋεΪΓεο ει ΡηιιΙιιϊ

(ΙίεεΙιηΐ : ΌΗ'ιαεηΙϊοια ΰεηιη οιιιιιίιι εοορεταηΐιιτ ιιι οο-

ηιιιιι (ΙΙηιη. 8. 28). Οηιηία, ίηςιιίΐ. (>ιιί(] ε^Ι, Οιηιιία *

Ει 3άνβΓδ3, ει ςαχ εοηΐΓΪ$(3Γ6 νίιΙεηΐυΓ, εΐίηηι ϊ$ο ίη

Ιιοιιιιιιι πιιιΐπΐ. Ηοε υΐίςιιε ει ίη Ιιοε ]υ•,ι<ι Γαείηηι ε$ΐ.

ιΝ.ιηι ςυχ α Γι αΐπΐηΐδ Γ.ιεία δυηΐ , εα Ηΐ,ιχΐιιιε Γοςιιιιηι

εί εοηεί1ί;ιπιηΐ ρι-ορίει- ϋβί δηρίεηιίβιη , ηυχ οηιιιϊβ

η.ιΙ.ι ίη Ιιοιιιιιιι γοιιιιιι αίαΐ. ΙΗ ραααίιιτ, ίηηυίΐ, ρορη-

1ιι$ ηιιιΐΐηι. Νοη δοΐυηι νε$ΐΓ3 εη««ι Ιιχε κι Ιι.ιμιιιι

νεηίΐ , 86(1 υΐ βΐ οΐίΐηί* ϊΐ Ιο ρορυΐυδ ρακί ροβδίΐ. 21.

Ει άϊχίΐ άι : Κε ΙίιηεαΙίι : εαο ρακαιη ιό», (•( άοηιιιι νε-

$Ιτμ. Εί εοη$οΙαΐηι ί$Ι εοι, ει Ιοφιαίια ε>1 ι/ι εοτ εοτηη.

Ουίϋ ΊςίΐϋΓ, ίηςιιίι, Γιιηείϊδ ? Ε^ο δυρρεϋίΐηΐιοαϋιηοιι-

13 νοϋίδ , εί οπιηίΒυ; πιιί νοίιί^ευπι $υηΐ. Ει εοηιοΐα-

ιιι! ειί ι•ο$, εί 1οηιιιιΐιι$ ε»! ίη εοτ εοηιηι. Νοη δίηιρίίεί-

ΟΪΙβΓ 005 ΟΟΙΙΜίΙίΙΙΙΙίΐ 681, 86(1 131110 115113 ε->1 οΠιΠΟ, 1(1

εί$ οηιιιειιι Ιι-'ι&ιίιί:ιιιι ε εοΓϋε εχίπιει-εΐ. 22. Ει ΙιιώΊ-

Ιανΐΐ ίοκρΗ ίη Ήρυρίο; ϊρ»ε εί (ταΐτε$ ε)Η$, ειιηι οιηηί

άοηιο ραίιϊ! «κι. 25. Ει νίιΐϊΐ ίοίερίι βϋοι ΕρΙιταίηι

ιιαφίί »ι Ιετίίαηι ρεηεταΐϊοηετη. ϋ. Ει Ιοηιιιιΐια αϊ

^ο^ερη [ηιΐήΙ>ιι$ »«ΐ», άίεεηι : Εεεε πιοπ'ογ. Ι'ί*ι7αΐί<»ι«

βιιίαη νί»ΙαΙ>Ίΐ ιό» Οοηιίηιιι, ε! ίίηιαΐ άεροτίαο'ιϊη οαα

η\εα Ιιϊηε. νί(1ε ηυοπιθ(]ο ει ίϋε εβάΌιτι ςιι:ε ρίίει•

πιπί: νοίειίδ ιιι βϊηιυΙ αιιΓοΓΓοιιΐιΐΓ ϊηιΐε ίρ$ίυδ 0553,

ΐ]ΐιιιηΐ3ρίδ εοηιηι εοιιΓΐΓηΐ3ΓεΐυΓ ηιοιίδ, ει υοηηιη δρεηι

Ιιαίκτοιιΐ ιΐο Γεο"ίΐυ δυο, ρππιιιιη Ιιοε ρΓχϋίείΐ, τειίίΐιι-

Γ08 ίΗοδ εβδε , ει Ιιιηε ϋίείΐ : ϋιΉιιι/ (ετεΐΐι οιια ηιεα

Ιώιε νοΰϊκαηι. Ηοε αυίειη ηοη ΐειηοΓε ηεο,υε ίπ^ΐτα

Γ:ιείεΙ)3ΐ : ιΐιιο εηίπι .ιςεΙΐ3ΐ : υηιιηι , ηβ ^ςνριίί ηι<:-

ι«ηΓ88 ΙιεηεΩείοΓυιη ε]ιΐ5, ειιηι ρΓΟ πιοΓε δυο Γιείΐε εχ

Ιιοπιίη:οιΐδ ιΐεοχ :ιρρε!Ι;ΐΓειιΐ. εοΓρυδ ]ιιϋί ΙκιΙκτοηι ίη

ίπιρϊεΐ3ΐί8 οοεα&ϊοηεηι : ηΐΐεπιηι , ιιι δεειιη ει ιεπί

οπιηίιιη εδδβηί $η Γοο"ίΐΐ]Γθ?. Ναπι ηίδί Ιιοε ετΓΐυιη

ίυίδδβΐ, ηοη ]υ5δί$$εΐ δεευπι τεροΓίβτε ο«5ο. Ει νίιίειβ

ΙίεεΙ>3ΐ γοπι ηο\ηιη ει ιϋιηίΓίϋίΙβπι , ευπι ηιιί οιηηεπι

ΙίΓββΙειιι ίη -ιΕ^'ο ρηδεεόαΐ, ΪΙΙϋπι 61 ϋυοεηι ΓειΙίΐιΐί.

ει ίη ΐοιτ3ηι ρι-οπιίϋδίοηίδ ϊρδοβ ίηίΓοϋυεεηΙοηι. 25.

Ει ηιοπιιιιι ειί ίοίερΗ αηηο» Ηαοεηι εεηΐιιηι ε! άεεειη.

Ου:ΐΓε ηυύίδ ει ϊΙΙίιιβ βιιιιοβ δίκηίΙίεανΜ ? (ι αί«ε3$

ο,ιιοι βηηίδ ^ρνρΐί ρπηείρβίιιηι Ιεηιιβιίι. δερίεπι ει

(100811) 3ΓΙΙ10ΓΙ1ΙΤ1 8Γ31 , 0ΠΠ1 νβηίΓβΙ ίη .ΈβΥρΙϋΠΊ : 61

ΐΓίςίιιΐ3 ηηηοπιπι ΓαεΙιΐδ εοηιρβΓυίΙ γοι.ιιμ ΙΊιππιοιιβ ,

• ι ίηιεΓρΓειηΐιΐδ εδί δοπιιιί». Πείηϋε οείο^ίηία βιιιιί•»

ρΓ.οίυ'ιΐ Ιοίί (ειτχ ^?5ριί. Υίϋίίϋ ςιιοιηικίο ιιι:ι](τ.«

δίιιΐ ρΓχιιιί3 ςυαιη ΙαΐΛΓΟδ , ΓείΓίουΐίοιιοδοιιο ηιυΐΐί-

ρϋθ68 ? Τη'άεοίπι αηιιίδ εεηβνίι ίη Ιβηΐβιίοηίυιΐδ , Γε-

ΠΊΙ5 Μτνίΐυίοιη , ει 0ϊΙιιηιηί3ηι ίΙΙβπ) ίηίςυαηη, ει αίΰι
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οΐίοηεηι ϊη οηΓΟβΓΟ, ει ηυί.ι (ξεηεΓΟβε ει εηηι βΓαΐ'ϋΐηιιιι α»1]ίοοΓθ , υΐ βοΊΓιοοι ύίοίοι-υπι ΓβεοΓϋβηιίηί , βΐ ίηιίιο-

βεΐίοηε ΐυϋΐ οπιηί;ι , ρΓορίβΓοα ΙβΓββ ρπκπιΊα αεεερίι ιηιΐΓ ,)υ$Ιοπιηι ϋίοπιπι νίΚαΐεπι, ει ίημιποηιηι οΜίνίο-

εΐί.ιηι ϊη Ικιο νϊΐ». Οοιίδίϋεη «πιπί, ειιιιι ρΓΟ 1>Γβτϊ ίΙΙο ηβηι ει-βα εο$ ςιιϊ ηοβ ϋαηιηο βΠεεεπιιιΙ , ρ.ιΐίεηΐί.ιηι-

ΙβιηροΓβ, ηϋο ΒΟΓνϊΐϋΙβηι εΐ οατεοΓειβ ίυβίϊηυϊΐ, οείο- φιβ βΓββ βοβ ςιιϊ ηοΜβ ιηοΐββίίβπι ϊηΓεηιηΐ, ϊηΐβιηεη•

8'ιηΐ;ι αηηϊ$ Γε^ηυηι αιΙηιίηίίΐΓίνίίδε. Οιιοά νετο 0<ΐ6 υπι^ιιβ εοηΐίιιεηΐϊηπι. ΙΙϊηο ειπιη ]ιι->ΐπδ Ιαηΐ;)πι 8ϋιί

οΓπιιί.-ι ιΐίδροειιειϊΐ, εΐ ρΓορΙβΓ ηοε εΐϊβπι άβ ΐΓβηβνε- ϋβί £Γ31Ϊ3Π) εοηείϋανίι. δι εη;ο νοίυιηυβ ηοβ π,υοςυε

εΐίοηε ο$$ΐυαι πιαηιΐβπΐ, αυάϊ Ραηΐυια ιΐίεειπεπι : Ρϋε εχ!ε$1β αιιχΠϊπηι οΜίηεΓε , διπιιηΐΒΐιι νίπυιίε Ιι»1>ί.ν

ίοιερΗηοήεηί, ά* εφε*άοηε /ϊ/ίοποη ΙιταεΙ ηιεηιϊηίΐ ηιυ3 Γαΐΐοηβπι. 5ίε ειιίπι εΐ δρϊπίαβ £Τ3ΐ°ΐ3ΐη ηυΐιίκ

(ΙΙ(Ιιγ. 11. 22). Ει ηοη ΓαίΙ ΙΓΐ5 εοηΐεηΐυε, βεά υΐ άί- αΐιηλβιηυε, ει ρΓχβεηΐεηι νίΐηηι πια^η» ]ιιεπηι1ίΐηΐε

$035 εαυεαηι. ρι-ορίετ ηοαηι ίιιμιηχεπί οδδϊυιη ΐΓαηδ- ΐι-αηί,ίβεηιυδ, βΐ (Ίιΐιιη Ιιοηα εοιίίοηυεηιυι- : ςυ» ηο1>ϊ«

\ εειίοηειη , Λάά\1 , Ει άε οα'ώνΒ *να τηαηάαν'χΐ. οηιιιϊ1>ιΐ3 οοι^ο<1αΐ Οοπιΐηιΐϋ ηοίΙβΓ ϋοδίιβ ΟΙιι ί*ΐιΐ5 ,

ϋοηοΐιιιίο αιηι ηχοταίί εχΙιοτΙαύοηε.—ΈοτΧΖ ρ1πΓΪΙ>ιΐ5 ηηίειιηι ΡαΐΓΪ οι ίιιηείο δρίΐ'ίΐυί βίΐ §1ογϊ3 , ΐιηρεηυηι

Ιιχε ιΐίεΐβ βιιηΐ, δβά ΐβηοδεϊΐε. Ν'ηηι ςιιοηίβπι 3(1 Γιηοιη ει Ιιοπογ , ιιιιιιε ει ίβιτιρβι•, «Ι ϊη Β.τευΙη $χευΙθΓυηι.

1ί1)ΓΪ ρεΓνειιίπιυϊ , νοίυίπΐϋδ ειισι εϊιΐ5 Πηε ηιιηε ηυο- Αηιοιι.

ς«ε ιεπηοιιεπι Ιιοιίίε ΟβίΓε, ει βοϋΐΒΠΐ εχηοΠβιϊοηειη

Ε/Λί5 Η0Μ111ΑΆ0Μ 1Ν βΕΛΕ57Ιί.

ΑΏ 8ΕΚΜ0ΝΈ5 ΟΟΤΟ ΙΝ 0ΕΝΕ5ΙΜ

ΟρΙϊπιε εοη]ίείΐ Τίΐΐεηιοηΐϊιΐδ, ευιη 3ΪΙ ορϊηβπ $β ίηειιηΐβ ΟιιηιΙΐ'ηρεβιΐΗ.ι αηηϊ 386 Οι?γ$οβΙοηιοιη Ιιο»

)ΐΛΐ)υί85ε δεηιιοηεδ; ηιιοϋ Λυίειη «φίεΐΐ, ρπιηιπη δεπηοηεηι (ΙΐΗιιηι Γιιϊκο ρπιιιη (}ιΐ3ϋΓη£ε$ϊιηχ ά\ε,

Γ(τία ηεηιρε δεευηιΐβ, φΐα ϊηπρϊεΙαίιΐΓ ΑηΓιοεΙΓιχ Οικιϋιβ,^είίιιια, ει Ιιοε βηηο ίπεκίεΐ»! ϊη 16 Γε1>πΐ3Γϋ,

ϊΙΙιιι], ΐη(]ΐι«πι, εηΐεηιΐδ βχρίοπκυπι ε=50 ροΐε$ΐ, ηιΐ3ΐεηυ$ ΤαΙ>ιιΙΐ5 Ρ.'υι Ικιϋΐίΐΐδ ΓκΙεΓε ρθ53ΐιηιιΐ5, ςυχ Ιιοε

βηηο Ρη5εΙΐ3 ϊη ςυ!η1.ιηι ΑρπΙίδ ϊηε'κΙεΓΟ ΐΟϋΐΊΩοαηΐιΐΓ. δοΐ ειιιιι ϊΙΙχ ΤαΙ)ΐιΙχ Ρ«8ο1»»Ιο3 ηοη οηιηϊηο νηεειιΐ

Μΐίφίε'ιοηο, υΐ ρ1υηΙ>υ$ άίχϊηιυδ !η Μοηίΐο 3(1 ΟΓαΐϊοιιεβ εοηΐΓ.ι Ιυύχοβ Τοηιο ριίπιο : ϋ$ ηοη οηιηΐηιοϋί

!ΊιΙ('3 Ικιΐιεηιία. Ιΐβςυε εεηιιηι ο$ι ρΓΪιηιιιη ιη Γ.οηεδϊιη δεηβοΐιεπι Ιιβ1)ΐΐιιιη Γυί350 ρηη)3 (Ιίε ΟιιβιΗ-αςεβϊηιχ,

ψιχ ΓβΓΪα 8εευη<ΐ3, 1>ί<1υο ηεπρε βηΐε ΟυβύΓΟβεβιηιβηι ηο$ΐΓ3ηι, 8επιρ«Γ ΑηΙίοεΙιΐχ ίηεΐρίε1)3ΐ ; ηοη ρβΓ-

ϊιηΐε νοι•ο εεπυπι εβί (]ΐΐ3 ηιεηϊϊδ (ϋε, ιιΐ ΐη εο<1ειη Μοιιϊΐο νκΐβαβ.

Η3^ίΐ08 αηίειη ηηηο δ86 ίρβε ρεΓ5ρϊεοε εοπιηιοηβίΓηΐ ΟίΓνβοδίοιηιΐδ ευιη ί>εεαιιϋυιη δεΓπιοιιβηι 1ιϊ«

\•ει•1)Ϊ8 ο^^ίιϋΓ : τΑρα μέμνησθε τών ζητημάτων τών πρώην προτε&έντων ύμ?ν ; Εις τοσούτον γάρ ήμϊς

άπονοίας και τόλμης επήρατε, ώς χοΛ ζητημάτων ήδη κατατολμ^ν' μάλλον ϋ ούκ άν εΓη τόλμης οΟδέ άπο-

νοϊας τοΰτο. 00 γάρ οίχ.εία δυνάμει βα^ήταντες, άλλα ταϊς εΰχαϊς τών προέδρων καΐ ταΓς ύμετέραις το

π3ν έπι^ρ"{ψαντες, άπεδυσάμεθα προς τδ στάδιον. 1(1 851 : Ννηκ/ιιϊά ηκιηϊηΐιΐη ψιινίΐϊοηαιιι, 7«<ϊ νοϋί ηηριτ

αιηι ρτοροιΐκε ? Ιη ΐαηίαηι βηοπ αττο^αηίϊωη (ί αηάαόηηι ηο$ ρηνεχϊ$ΐϊ$, «ι ηικειιϊοιια ϊηΐτερ'ιάί ο;;οι β-

ά'ιαηηιτ : ίηιο ηιε ααάαοΐα ηα αχϊοΐ)αηΐϊ<ε ίά [αάηπι ε$ι. Νοη ειώη ΐϊτ'ώιΐί ηοιΙτΊι εοηβάεπίει, ί*ά αηΐί$ΐ2•

Ιαιη ρτεείΰνι ο« νειίτϊ» οηηΐα εοηιτηίΐΐεηίει, αά Μαά'ηκη ηο» αεεϊηχ'ιηιν». Ηϊε εΐ3Γ8 νϊϋεβ Οιΐ73θ8ΐοιηαι»

ίκΙ ίΐαϋίιιπι βε αεείπ^ειιίοιη, ει 0ιΐ3(ΐΓαςε$ϊηιχ βεηηοηεδ ρΓίηιυιη ϊιιευηιεηι, βεηιιε ρεηε 3ΐκΙ»εϊχ ίηειυαη-

Ιεπι, ςιιοίΐ Γβηι Ιβηίβηι β^βΓοϋοτοΐΟΓ ; ηιιχ εεπε οηιηϊβ (ΐυαϋΓ»ξε$ϊιιΐ3ΐε3 βεπηοηεβ ρηπιβ νϊεε ίηείρϊεηΐεηι

ίιιιΐίεαηΐ . ηοη ειιίηι ε& υ3υβ ε&Ι 0Γ(1ίεηιΙί ιαιίοηε ηιιιιο ίη$θ(ΐυεηΙε 387, εαιη δεπηοιιε» ϋε δίαΐυΐβ ρεΓ Ιο•
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ευχαριστίας άπαντα ήνεγκε, διά τούτο χοΑ δαψιλεϊς ώστε μεμνήσθαι τών είρημένων, κα\ζηλοϋν των δι-

εκομίαατο τάς άμοιβάς και επ\ τοϋ παρόντος βίου. καίων τούτων τήν άρετήν, τήν περί τους άδικούντας

Έννοησον γάρ μοι, δτι υπέρ τού βραχέος εκείνου άνεξιχακίαν, τήν περ\ τους επηρεάζοντας μακροθυ-

χρδνου, δν τήν δονλείαν καΐ το δεσμωτήριον ύπέμει- μίαν, τήν βωφροσΰνην την ύπερβάλλουσαν. Εντεύθεν

νεν, έν δγδοήκοντα ϊτεσι την βααιλείαν διεϊπε. Κ.α\ γάρ χα\ δ δίκαιος οΰτος τοσαύτην έπεσπάσατο παρά

δτι πίατει πάντα διέπραττε, χαϊ δια τούτο χα\ περ\ τού θεού την εύνοιαν. Ει τοίνυν βουλόμεθα χα\ ήμεΐς

της των οστών μετακομιδης ένετείλατο, άκουε τού την άνωθεν έπισπάσασθαι ρΌπήν, πολύν της αρετής

Παύλου λέγοντος • ΠΙστει '/αΚτή^ι τεΛεντώτ περί ποιώμεβα λδγον. Οϋτω γάρ χα\ τοϋ Πνεύματος Ιπι-

τής ίξόϋον τ&γ υΐώτ Ίσρα)\Χ έμνημ&ενσε. Κα\ σπασόμεθα τήν χάριν, χα\ τον παρόντα βίον άλύπως

ούχ Ιστη μίχρι τούτου, άλλ' ίνα μάθτ)ς τήν αΐτίαν, διανύσομεν, χα\ των μελλόντων έπιτευξόμεθα αγαθών

δι' ήν επέσχηψε τών οστών τήν κομιδήν γενέσθαι, ων γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεϊν, χάριτι κα\ φιλαν-

φησί, ΚαΙ Λερϊ τώτ ε'στβω»• αύτοΰ έγετεΙΛατο. ΰρωτζ'.ΐ} τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' οδ

Τάχα πλείονα τα είρημένα. άλλα σύγγνωτε. Πρδς τψ Πατρ\, άμα τψ άγίφ Πνεύματι, δόξα, κράτος,

γάρ τδ τέλος τού βιβλίου φθάσαντες έβουλήθημεν άπαν τιμή, νύν καΛ άεΐ, και εις τους αιώνας τών αιώνων,

σήμερον τελέσαντες τδ βιβλίον, οϋτω καταπαΰσαι τδν Αμήν.

λόγον, χα\ τήν συνήθη παράχλησιν ύμϊν προσαγαγεϊν,

ΤΕΑΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ.

ΜΟΝΙΤϋΜ.

«*ηι ΰίριΐΓί^βδίπιαιη Μηιίι. ΙΐΒφΐβ ).ί δυπηοιιβϊ ϊϊηβ 001)10 ρβιΊΐηεηΙ 3ΐΙ ;ιηηιιιι> 380, π,ηο ίπουηιε ρΓβ»1>γ-

ιϊγ οηΐΐηϊΐυϋ Γβϊί, οι ιϋ.:(ιιιιι 651 ίο Μοπ'ιΐο 3(1 ΗοιηίΙίαπι ευϊ ιϊΐοΐαε, ϋηη ρταΙ$ΐ*τ (ηΗ οπ/ίηαίιΐί,

Τοιιιο Ι.

ΛΙϊ(|ΐιο[ ί-ίΐυι αιιιιίδ ;ιιιΐΐ!ψΐ3ΐιι ΙΙοηιΐΓια& 67, ςϋ«- ρηιχβάΌηι, [ιαίϋΓϋΐ, Ιιοδ δοπιιοηοδ ϋϊχειβι , οϋΐ ρΐιι-

ΠΙΙΙ3 ρ355ΙΙΙΙ 3ΙΙΪΙΙ»3ϋν6Π»8, (|αϊ! ίΜ<ΜΙ1 83500 νβΓΟΙδ 111 ΙΙΟΠίΐΙΐίβ ίΙΙίδ θ1»50Γν31ΐ(ϋΓ : 11!1(}β ΙθΓ(35ϊβ αΊχ«ήί

<|ΐιι-|ΐί:πιι Ιιο« δ6πηοη6$ ίιι ίτοιιΐο Ιιιι]ιΐ80θ Τοηιΐ ει αιιΐο ΙΙοιιιίϋαβ Ιοοαηϋοδ ίιιΐ59€, οι Ιειηροπδ ογιΙο 86ΓΥ3-

πΊιιι•. Υί-πιπι ιηιΙπίιιΐΜί Ρι-οηίοηβιη Οοοχοιν }β(|οί 61 ΐιηΐυηι ίΙΙϋϋ εοτριυ ΙΙοιιιίΙί:ιπιιιι ίηίΐίο Ιοοβγθ, (]030ι

Ικβεβ ραυαιίο» βΐ ρο-1)Γϋν«ϋ &0Γΐιιοη«$. Λ<1 Ιυεε αιιΐΰΐιι δοΓπιο ιιοηιι$, ο,υί Μβΐιιβη οΙβυ&Ι, ηοη πιοϋο ρο$Ι

αϋο$ οείο, 56(1 61Ϊ3Π) ριι,Ίΐ Ι1υιιιίΙΪ35 ιΐίι-ΐιΐϊ 0»1.

Ι-ΐ5ΐ ρογγο Ιιί δοηιιαι>β5ίιιΐ«ΓρΓίιιι;ΐ5 0ΙΐΓ)•ϋθ8ΐυπιΐ 00110101168 ηιιιιιοΓΟίιΙιΐΓ, ίο ϊΐΐίβ ηοη ιιιοιίο είοςιιβη-

ΐυιη ιΐ ίπνοηΐί ηι9 ΓϋΙίοίοιεηι αιΙιυΪΓοηβ, (]ΐι;ι: ίιι οχ(βΓΪ8 οηιηίϋοϊ 6]μ3 οροΓίηυβ εΐαοβηΐ ; βει! βιίαηι

αηίηιαιίνβπαβ ηηβηΙυΑΐ βιΐ βχ1βηιροτ»ηο»η< (Ιοιί.ιιιΐϋϋυιιοιη $ειηρ6Γ οοιηρ3Γ3ΐυ$ ίυβπΐ Ιαιιΐυβ 3γΙΊΓ<•\ ε!

ΐ|ΐι;ιιιι μ) τω (ρωιιΐυιιινϊί ϊηορίιιαία» δίνίο ρβΓίίςυοηϋβδ ρΓ365ΐο ίυοπί. Ηοο ιιι,ο τβηι εχεηιρίο ρβΓοϊρΐ.5 :

ίιι δεπηοηο ςυ»Γ«ο ηαπι. 3, οαηι αοεβάβηΐο ηοείβ ΙοοεΓηίε οοείεβϊχ αεοεηύβΓεηιυΓ, αικϋΐοΓβδ, βνοΓβίϊ :ι

εοηείοηίΐοΓΟ οουϋβ, »ά ΙαοβηΐΒδ ββ εοηνειίυιιΐ : Ιιίηο ΐΙΙβ ιΐ.ιιίιη βΟΓυιη βοεοΓοΊαπι ο»Γρίΐ, οι πιυΐι» Ιιαικί

άα\,κ ϊιιιρ3Γ3ΐο5 (Ιίχίι ρΓ36ε1αΓβ, Μ $ί Γοη» ηιοιϋΐαΐυδ αοοεββϊϊ&εΙ, ηυί ϋοιειι 1>χο ρΓ*νίι)εΓβ ηοΙΙο ηιοϋο

ροιαοΓβΐ.

Ργιμι δβΓΒοηίβ ϊηΐεΓρτοΐαΐίοαοοι ηοναηι οοβοϊηη3νϊιηυ$, ΐ|υυ νείοΓΐ» Ιηΐβτρκϋο νοηίο οοιι ΓογοκΙα

ογϊΙ. Κΐ'[ί•|ΐιοΓυηι ίηΐθΓρΓε(3(ϊο 051 ΡγοιΚοιιϊι Οοοκΐ, <|ιμιιι ιιικίΐίδ ίιι Ιοοί» ι•ι$ιί|ρνίηιοβ.
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[614-6451 ΛΟΓΟΣ Α'.

Αεγθεϊς έν Αρχή τής τεσσαρακοστής είςνύ, Εν

ά'ρχή έποίησεν ό Ηεδ; τδν ουρανών χα\ τήν γην

χαΐ περί νηστείας καϊ έΛεημοσύνης.

α\Ήδϋ μέν ναύταις τδ εαρ, ήδϋ δέ κα\ γηπδνοις •

άλλ' ούτε ναύταις, ούτε γηπόνοις ούτως ήδϋ τδ έαρ,

ώς τοί; βουλομένοις φιλοσοφείν ήδϋς δ της νηστεία;

χοίρος, τ6 πνευματικόν των ψυχών ίαρ, ή αληθής

των λογισμών γαλήνη. Γηπόνοις » μεν γάρήδΰ το

έαρ, ότι τοις άνθεσι τ<5τε στεφανουμένην όρώσι τήν

γήν, κα\ καθάπερ ίμάτιον ποικίλον έφαπλούμενον αύ-

τ^ πάντοθεν, τήν βλάστησιν τήν άπδ τών βοτάνων

ναύταις δε ήδΰ το έαρ, δτι τα θαλάττια νώτα μετά

ασφαλείας έχουσι πλεϊν, κυμάτων έστορεσμένων ,

δελφίνων εν πολλή παιζόντων γαλήνη κα\ παρ' αυ

τούς της νηδς τους τοίχους κυβιστώντων * πολλάκις,

ν Ήμϊν δε ήδϋ τδ της νηστείας έαρ, δτι κύματα ήμϊν,

: ! οΰχ υδάτων , άλλ' επιθυμιών ολίγων καταστέλλε ιν

ϊ είωθε, κα\ στέφανον ήμϊν ού τδν άπδ τών ανθέων,

', άλλα τδν άπδ τών χαρίτων περιτίθησι τών πνευμα-

• . τιχών • Στέφανον γάρ χαρίτων , φησ\ , δέξχι σή

κορνρή. Ούχ οϋτω χελιδών φανεϊσα τδν χειμώνα

άπελαύνειν είωθεν, ώς νηστεία φανεϊσα τδν χειμώνα

τών παθών της διανοίας έκβάλλει της ημετέρας. Ού-

κέτι μάχη τή ψυχή" πρδς τήν σάρκα , ουδέ χατεξαν-

Ισταται τής κυρίας ή δούλη, άλλα πάς ούτος τού σώ

ματος δ πόλεμο; λέλυται. Έπε\ ουν πολλή μέν παρ'

ήμϊν ειρήνη, πολλή δέ και ή γαλήνη, φέρε κα\ ήμεΐς

τδ σκάφο; τής διδασκαλίας έλκύσωμεν, άπδ λιμένο;

ε!ς λιμένα παραπέμποντες τών υμετέρων ακοών τήν

ήμερότητα. Φέρε, λεπτότερων κατατολμήσωμεν νοη

μάτων, περ\ ούρανοΰ κα\ γης κα\ θαλάττης %α\ τοΰ

λοιπού τής κτίσεως φιλοσοφοΰντες σώματος ■ ταύτα

γάρ ήμϊν άνεγνώσθη σήμερον. Κα\ τ! πρδς ημάς,

φησΛν, δ περ\ κτίσεως λόγος; Πρδς ημάς μεν ουν,

αγαπητοί. Ει γάρ έκ μεγέθους κα\ καλλονής κτισμά

των αναλόγως ό γενεσιουργδς θεωρείται, δσωπερ άν

τώ μεγέθειτής καλλονής τών κτισμάτων ενδιατρίψω-

μεν, τοσούτον πρδς τδν γενεσιουργδν χειραγωγούμεθα.

Μέγα άγαθδν είόέναι, τί μέν έστι κτίσμα, τί^δέ

χτιστής ■ τ£ μέν έργον, τ! δέ ποιητής. Κα\ γάρ ε! ταύτα

^δεισαν ακριβώς διαιρείν οί τής αληθείας εχθροί, ουκ

άν πάντα συνέχεον, τά άνω κάτω ποιοΰντες• ούχ δτι

τά άστρα κα\ τδν ούρανδν κατήνεγκαν, τήν δέ γήν

άνήνεγκαν άλλ' δτι τδν τών ουρανών βασιλέα άπδ

τών θρόνων καταβιβάσαντε; τών βασιλικών, μετά της

κτίσεως έστησαν , τήν δέ κτίσιν τοις τής θεότητος

προεδρίοι; έτίμησαν. Εί περ\ κτίσεως βδεισαν φιλο

σοφείν Μανιχαΐοι καλώς , ούχ άν τήν έξ ούκ δντων,

τήν φθειρομένην, τήν μέθυσαν, τήν άλλοιουμένην τοις

τής άγεννησίας πρεσβείοι; [6461 έτίμησαν. Εί πε(Λ

κτίσεως βδιισαν "Ελληνες φιλοσοφείν καλώς, ούκ άν

άπεπλανήθησαν τής αληθείας, ούκ άν έσεβάσθησαν κα\

έλάτρευσαν τϊ, κτίσει παρά τδν κτίσαντα. Καλδ; ό ού-

ρανδ'ς, άλλα διά τούτο έδημιουργήθη, ίνα προσκύνησης

τδν ποιήσαντα• φαιδρδ; δ ήλιο;, άλλ' Ινα θεραπεύσης

τδν 'έργασάμενον • εί δέ μέλλεις έναπομένειν τώ τής

κτίσεως θαύ μάτι, κα\ τώ κάλλει τών έργων παρα-

καθήσθαι,τδ φώςσοιγέγονε σχότοί,μάλλον δέτώ φωτι

• Κεβ- γαλήνη, ή άγκυρα τών πιστών, χαϊ «ρος θεόν γε-

βτονντων, ηιίηιιι ιχοΐε.

πρδς σκότος έχρήσω. Εΐδε; όσον αγαθόν έστι τδ είδέ-

ναι τους περ\ κτίσεως λόγους ; Μή τοίνυν παραδρα

μης τδ κέρδος, άλλα μετά ακριβείας πρόσεχε^ τοί;

λεγόμενοι;- ού γάρ δή περ\ ούρανοΰ μόνον έρούμεν,

χα\ γής, κα\ θαλάττης, αλλά κα\ περ\ τής γεννήσεω;

τής ημετέρας, κα\ πόθεν ό θάνατος, κα\ πόθεν ή έπί-

μοχθος ζωή, κα\ πόθεν αϊ άθυμίαι κα\ φροντίδες. Κα\

γάρ υπέρ τούτων καϊ υπέρ πλειόνων έτερων άπολο-

γίαν συνθεί; ό θεδς, τδ βιΰλίον τούτο πρδς ημάς

Ιπεμψεν ουδέ γάρ άπολογείσθαι παραιτείται τοις

άνθρώποις δ θεδς, άλλα βοά διά τοΰ προφήτου λέ

γων • Αεντε, καΐ διαΛεχθώμεν, Λέγει Κύριος. Ούκ

απολογείται δέ μόνον κα\ δικάζεται, άλλα κα\ όπως

διαφύγωμεν τήν καταδίκην διδάσκει • ού γάρ απλώς

είπε, Αεϋτε, χαΐ διαΛεχθώμεν άλλα πρότερων δίδα

ξα; τί μέν ειπείν, τί δέ ποιήσαι χρή, οϋτω πρδ; τδ-

δικαστήριον εϊλκυσεν. "Ακουσον ουν άνωθεν τού προ

φητικού βήματος. Λούσασθε, καθαροί γίνεσθε, ά?-

έΛετετάς αοντφίας άπύ τών ψυχών υμών • μάθιπβ

χαΛόν ,τοιεΊν, κρίνατε όρφανώ , χαϊ δικαιώσατε

χτ'φαν • κα\ τότε φησί ■ Λεϋτε, χαϊ διαΛεχθώμεν,

Λέγει Κύριος. Ού βούλομαι γυμνούς, φησ\, χα\ έρη

μους τών δικαιωμάτων λαβείν, άλλα καθοπλίσας υμάς

ταϊ; άπολογίαις, ούτως έπ\ τάς εύθύνας καλώ • χαϊ

γάρ δικάζεσθαι βούλομαι πρδς ύμας, ούχ ϊ^α κατα

κρίνω, άλλ' ίνα φείσωμαι. Ούτω κα\ άλλαχοϋ φησι•

Λέγε συ πρώτον « τάς ανομίας, σου. Ίνα δικαιω-

θής. "Εχεις κατήγορον πικρδν κα\ άνήμερον, προ-

λαβών άρπασον εκείνου τήν τάξιν, Εμφραξον τδ άναί-

σχυντον στόμα.

β'. Παρά μέν -ουν τήν αρχήν δι' εαυτού τοις άνθρώ-

ποις ό θεδς ώμίλει, ώς άνθρώποις άκοΰσαι δυνατόν.

Οϋτω πρδς τδν Αδάμ ήλθεν ούτως έπετίμηοε τψ

Κάιν • ούτω διελέχθη τω Νώε • ούτως έπεξενώθη τώ

Αβραάμ. Επειδή δέ πρδς κακίαν ή φύσις ημών απ-

έκλινε,καΐκαθάπερ εί; ύπερορίαν τινά μακράν έαυτήν

διέστησε, τηνικαύτα λοιπδν, καθάπερ ίν μακρά καθ-

εστώσιν αποδημία, γρ4μμο-α πέμπει, ώσπερ διά

τινο; επιστολής τήν πάλαιαν πρδς ημάς άνανεού-

μενος φιλίαν. Κα\ τά μέν γράμματα ταύτα έπεμψε»

ό θεδς, έκόμισε δέ δ Μωϋσής. Τί ουν λέγει τά γράμ

ματα; Έν άρχϋ έχοίησεν ό θεός τόν οϋρανον

χαϊ τί\ν γήν. Τίνος ένεκεν οϋ περ\ τών αγγέλων ήμϊν

διαλέγεται, ού περ\ τών αρχαγγέλων ; Εί γάρ άπδ

τών κτισμάτων δ δήμιου ργδς θεωρείται, πολλψ μάλ

λον άπ' εκείνων φαίνεται. Καλδς δ ούρανδς, άλλ' ούχ

οϋτω καλδ;, ώς άγγελος ■ φαιδρδς ό ήλιο;, άλλ' ούχ

οϋτω φαιδρός, ώ; ό αρχάγγελο;. Τίνο; οίν ένεκεν τήν

ύψηλοτέραν άφε\; όδδν, διά τής ταπεινότερος ημάς

οδηγεί; "Οτι Ίουδαίοις διαλέγεται, τοις άλογώτερον

διακείμενοι;, τοί; πρδ; τά αισθητά έπτοημένοι;, τοί;

έξ Αιγύπτου [647] νΰν έπανιοΰσιν, ένθα κροκοδείλου;

κα\ χύνα; χα\ πιθήκους έθεράπευον οί άνθρωποι•

κα\ ούκ ένήν διά τή; υψηλότερα; αΰτοΰ; έδοϋ χειρ-

αγωγήσαιπρδς τδν δημιουργόν. Υψηλότερα μέν γάρ

οδός έστιν εκείνη, άλλα τραχυτέρα, χα\ προσά-ηης,

κα\ μάλλον δρθιος τοις ασθενέστεροι;. Διά τούτο αυ

τούς διά τής εύκολωτέρας άγει, δι' ούρανοΰ κα>. γής

κα\ θαλάττης, κα\ τής δρώμενης κτίσεως άπάσης.

"Οτι μέν γάρ τούτο τδ αίτιον, δτε μικρδν έπέδωκαν,
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δΕΚΜΟ ΡΚΙΜΙδ,

ΙΙαύίΙιιε Ίη ριϊιιάρϊο Οιιαώ-αι/ΐΐΐηιαι ίη ϊΙΙιιά, Ιη ρπη-

οίρίο Γεείΐ ϋειίδ εχΐυηι οι ιετΓαηι (Οαι. 1.1); οε

άί ]()νιηο Η (ΙκιηοΗΐηα (β).

ί. /*}ιΐΗΪαηι νατϊ εοιηραταίητ. — .Ιιιο.υιι<]ιιιιι ηπιιΐίδ

βδΐ νοΓ , ρευηιΐιιιιι βΒπεοϋβ ; δεϋ ηβφΐβ ηαυίϊϋ ιιιιμιβ

*£[πεο1ί$ ίΐα ΐυουηάυιη νεΓ ε$1, υΐ νοΙεηΙίΐΗΐδ ρΐιίΐο-ο-

1'ΙιαΓί )ιιοιιιη1ιιιιι 6$1 ]ε]ιιηίί Ιεπιριΐδ, αηϊιηηι-αιιι νιτ

$ρίπΐιιιι1β , οοβίΐαΐϊοηυιη νεπι ΐΓϋΐκχαϊΠίΙηδ '. Νημι

3ςηεο1ϊ8 υογ ίιίβο ]υειιηι1ιιπι ε$ι, ηυία ΐιιηο εοπ)ΐΐ3-

Ιηιη νίϋοηΐ ΠθΓΪΙ>υδ ΙεΓΓ3Π) , 61 ΙιειΊιηπιιη εοηιίδ νείιιΐ

αιηίεΐϋ υικϋουβ οπια[;ιηι : ηαιιΐίβ ίΐοηι νβΓ ]υευηαΊιιη,

ςιιία ιιιηηιιιη αΤοηα (υΙο ροδδυηΐ ιι;ινί1)ΐΐδ δΐιίεητο, 8ε-

<1;>ιϊδ ιιυιηρβ Πυείίουί, άε1ρ1ιϊηί$ ΐηηφιίΙΙε ΙυάεηΐίΙκίδ,

βΐ βά Ίρδ.ι ηβνίδ Ιαΐετ» ρΙβΓυηια,ιιβ εχδίΐίεηΐ'ώιΐδ. Νο-

Ιιί* 3Π10ΙΙ )ΐΐ€ΐιιιϋιιιη ε8ΐ ]ΐ']ιιΐιϋ νιτ, φικι ίΐυοίυδ ηο-

1ιί«, ηοη υιιώιπιηι, 80(1 3ΐ)5ΐΐΓ(1οπιηι ηιοΙυυπΊ εοηειι-

ρίΐεειιΐϊοΓίιηιηιιε $ε(ΐ3Γ0, οι οοΓοηηηι ιιοΐιίδ, ηοη 11ο-

ιιιιη, $ει1 $ρίΓΪΙυαΚ$ {,τ.αί.ι: ιοχοιό $οΙεΐ : ϋοτοηαηι

ρηιΐϊβηιηι , ίηςυϊΐ, ο«/ρίίΐ Γορι'ίΐ* ί«ο (Ρτον. 1.6).

Νυη βίε ΒοΗ'βηΟηδ ΙιίπιιιιΙο Ιι'οπιεηι δοΐεΐ άεροΙΙεΓβ ,

ιιΐ 3άνβιιΐ3ΐΐ8 ]ε)υηίυιη ΙιιιΙιηΙι'.ηΙι>πιιιι .ιηϊηιϊ ιιιοΐιιιιηι

Ιιίειιιαηι η ηοΙ)Ϊ8 ε)ίείΙ. Νοη υΚπι ρυ^ηα αιηιικε ειιηι

ι•»πιο, ηοη ίιΐδΐΐΓβίι 3<ΙνθΓδ(ΐδ (Ιοηιϊηηιη αηεϊΙΙβ ; 86(1

Ιιυ]υ$ηιοοΊ ίη (ΟΓμοΐΌ ηιοΐυηι οεΙΙυπι ΐοΐιιιη βοΙνίΙϋΓ.

^υβικίοςαίϋειη ίςίΙυΓ ηια^ιια Γπιίιηιπ• ραεε , ίηςεηΐί-

ςυβ ΐΓβηηϋίΙΙΐΙαΙε , 3{ξβ , 61 ηοβ ςιιοπ,αβ αΌοίπηχ

βεαρΙοηι ΐπιΐι.ιηιιιβ , αίφιε εχ ροΓίυ ίη οεηβ αΙΤεοΐα-

ηιιη αιηίιπιι νο«ΐι;ιπιπι ροΓίϋηι Ιπ>η<>πιίΐΐ3Πΐιΐ5. Α§ε ,

$ΗΐιΙίΙίθΓη 8οιϊ|>ΐιιι\ε 86Π83 3§ςΓβ(]ί3ηιιΐΓ, 3ε άΌ εχίο,

όβ Ι6ΓΓ3 , ϋο ιη.ΐΓί, (Ιοφιβ Ιοία Γεπιηι ηαίιιτα ρΐιϋοδο-

ρΙιβηιιΐΓ : Ιιχε φιίρρο ηοΙ)ί$ Ιιοϋίβ Ιεεία $ιιηΐ. δοο?

φιίά 3(1 Π03, ϊηφιίεδ, εΓβ3ΐίοηϊ$ πιΐίο ? Αιΐ ιιοδ ιιΐία,ιιο

ρεΓίίιιεί, ιϋΐοοιί. Ναιη $ί βχ ιιΐ3£ηίΐικ1ίηε βΐ ριιίείπίΐιι-

(Ιίηε ειε;»[ιιι ίίπιιη ρΓοροΠίοηε (|ΐι;ι<1αηι Οε»ΐθΓ 3{»ηο-

δείΐυτ, ηυαηΐο ηιββίδ ειεαίηιυηι Γεπιηι ριιΙεηπίιιαΊ-

ηοιιι ιιΐίίςιΓιΐυϋίΐΗ'πιφιε εοηΐεηιρΙαΙιίηιυΓ, 1;ιιιΐο ηι»^Ίδ

3(1 ίρδίυδ Ορϊ&εϊδ ηοΐίιϊαιη ίΐαΊΙιιεεηιιΐΓ.

ΗαηκΙιαοτνηι βΐ ϋαιί'ύ'ηιηι βποτα. — Μ:ι§ηιιηι Ιιο•

ιιωιι βδΐ ηοδδβ (]υίι1 δίι εΓεαίυι-η, ηυ'κΙ ϋι-ειιΐοΓ ; (|ΐιί(1

ορυδ, (|ΐιίιΙ ΟρίΓεχ. Νβιη δι Ιιχε βεευηΐε (Ιϊ$ιίιι^ιιεΓ6

εεΪΓεηΐ νεπίβιϊδ 1ιο$(ε8 , ηοη οηιηϊα εοηΓιιηϋβΓβηΐ, •μι

Βΐΐδ ιίειιπί! νβΓίβΓεηΐ : ηοη ςυοιΐ βίεΐΐαδ ει εαΊιηη άε-

(Ιυχεί'ΐιιΐ, βΐ Ιειταιη ίΐιΐιϋιιιβιη ΙεεεηιΗ; $βύ ε;ι:1οπιηι

Κοββιιι η Γε§ϊο δοϋο ϋϋΐυιΐιαίυιιι ειιηι ετεβιίδ Γεηιΐδ

εοΙΙοεβνεπηΐ, εΓοαίυΓ.τιη νεΓΟ ά1νίιιϊ(3ΐΐβ δεϋίοιίδ Ιιο-

ΐιΟΓ.ιΐ'ίηΐ. 8ϊ ιΐβ ιΐ3ΐυΐ'3 Γοιυιιι τεείε δεϊδδβηΐ ρΐιίίοδο-

μΐι.ιιϊ Η3ηΐεηα:ί , ιιυπιηυηηι εαηι, ςαχ εχ ιιίΐιΐΐο Γ.ι-

εο, εοΓυρίϊοηϊ οΙ)ηοχί3, Ουχβ εΐιιιιιΐαΙ>ί1ί5 6Γ31, ο,ιιαδϊ

ηοη Γαεοιη ΙιοηοηδδεηΙ. δι (1β Γεπιηι πλκιμ τεείβ

δείδδβηΐ Γ3ΐΊοεϊιΐ3Γί βοηιϋεδ, ηοη 3 νει-ο α1)βπ3δδ(ηΐ,

ηβ()ΐιβ οο1υίδ5εηΙα(ΙυΓ;ΐ55οη1(ΐιιοθΓεαΙιιι:(ΐη ροΐίυβηιιηιη

ΟεηΙΟΓειη. ΡυΙεΙιηιιιι ε$1 εα:Ιυπι, βριΙ ίιίεο ετεαίπηι

ο$1 "Ι αιΙοηίΓεδ Ορίβεεπ» : ρυΙεηεΓ εοΙ, $6(1 ίϋεο ριι!-

1 Ποή'-, τταη^ηΜϋαί, ωιεοϊα βάίϋαηι, (Ι ροηε αά Οαιιη-

ΕΙ ααΓκοΗί, εΐε.

(3) οοΙΙίΐί βυηΐ Ιιϊ δεπηοηβδ ευιη ΟοιΙίεβ ηεβι'ο 2512

[ηιιηε778].

εΙιεΓ υΐ εοΙ»$ ΕβείοΓοηι : 8ειΙ δι ίη η>ιι•.ι τεηιηι Γοπη:ι

εοηδΐδίβδ, οι 63Γΐιηι ριιΙοΊιΐ'ίίικϋιιί ίιιΙιαίΓοαδ, Ιιιχ Ιί1>ί

νβΓδβ 681 ϊη ΙεηεΙ)Γ3δ, ϊηιο ροΐΐιΐδ Ιιιεβ 3(1 Ιεπευπίδ

υ$υδ βδ. Υίιΐοδ ιμι.-ιιιΐυηι Ιιυιιιιιη δίι Γεπιηι οΐί',αίιιπιιιι

ηοδδβ Γ3ΐΐοηεδ? Νο ίιηπ,ιιβ Γαεπιπι ρΓχίβΓεηβ , βειΐ

οΊεΐϊδ βεειΐΓ3(β αηίιηιιιη ηιΐΐιίΐιε : ηοη εηίιη ιΐο οϊΙο ,

(Ιε ΐειτ.Ί, ϋο ηιαιί (αηΐιιη; ϋίεΐυη δυηιυδ, 86(1 εΐίαηι αΊι

οι-ί^ίηε ιιο$ΐΐ'3, ηίςυβ ιιικίυ ηιΟΓδ ογο $ϊι , υηϋε ν;1:ι

Ι^ύοποδβ, υηιΐο ΐΓΪβΐϊιϊη βΐ δοΐΐίείΐυϋΐηεβ. Ναηι υΐ ()β

Ιιϊβ (Ιεηιιε πιυΐΐίδ 3ΐϋδ δθ$ε ριιη;:ιι-ε( Οειίδ, Ιιυηο :κ1

ηοβ ΙίΙ^Γυιη ηιίδϊΐ : ηβ<]ΐιβ εηϊιη δε^β ϋοΓβικΙεΓε ϋβιΐδ

(1β(ίϊβη:ιΐιΐΓ, ββιΐ ρβΓ ρΓορΗεΙβιη οίπιηηΐ : Κ«ι//β» α άη-

ρνίαηαι, άκΗ Ώοηύηνί (Ι$αϊ. 1. 18). Νεε πιοϋοδβδβ

(Ιείεικίίι 30 ]ικ1ίείο εοηΐεηιΐϊΐ ^ 8εϋ βΐίαπι ηυοπιθ(1ο

εοικίι'ΐιιηαΐίοιίΰΐιι Γιιςοπ: ροδδϊηιυδ (Ιοεεί : ηοη εηίιη

δΐΊιιιιι (Ιϊχϊι, Υιηϊΐι+βΐ άηρηίαηνα, $ειΙ ροδΚ|ΐιαπι ϋο-

ειιϊι «ιιιϊιΙ (Ιίεεικίιιιη , ηιιϊϋ Ά%ααάαπ\ ε$$ε(, $ίο ηιΐ Ιπ-

1>υη»1 ΐταχίι. ΑιιαΊ ίΐιΐ(]ΐιε ρΓορΙιείΐευπι $επηοηοπι $ιι-

ρεηυδ ρΐ'οΐαίιιιιι : Ιαναηύιιί, ηιιιικΓι αίοίε, αιψτΐε »ΐί -

φύιΉια αΙ> αιιϊιηιώιι$ ναίιΊ» : άϊίοΊΐβ ϋαιβ (Μβτε , }κάί-

εαΐβ ρυρίΙΙο , βί ;'ιιιίί/ί<:Λίβ νΐάιιαη (ΙΜά. ν. 16); οι

Ιιιηο 3ΪΙ : ΥεηϊΙβ, Η άίίραίβηιιΐ! , άκίΐ ϋυηιϊηια. Νο!ο

νοδ, ίικραΐ, ηυιΐοί ει (ΙεΓειίδίοηε Υ3ευο$ δυηιεΓβ, $ε.Ι

ίηδίηιείοδ Γαιϊοοίηίο ει άεΓεηδίοηβ ;κ1 πιΐίοιιειη γοΙ-

(Ιειιι];ιιιι νοεο : $ίηυϊ(1εηι νοϋϊδουπι (1ϊ$οερΐ;ΐΓ« νοίυ ,

ηοη ιιϊ ειιηιίεηιηειη, $6(1 υΐ ρ»Γεηιη. 8ίε οι :ι1ίο 1οι ο

(Ιϊοϊΐ : Οκ ία ρήοτ ϊηϊηηΐΐαΐα ίααε, νΐ ριαί/ίι (τί•;

(ΙΰιιΙ. 43. 26). 11306$ 3εειΊιι:ιιι 61 ίηιηιίίειη 3(.ειΐ8 ι-

Ιυιχιιι : ρπυνεηί ειιιη, Ιοευοι ρ; ίυδ οεευρα, οδ ίιιιριι-

(ΙβΙΙβ θ1)ΙΙ1Γ3.

% Ώβι<$ ρ«ι ΙίΙίταί α(βι ειιηι Ιιοηώιβ.—(α) Ιιιίιίο εεΓίϋ

ϋουδ ρεΓ $ε Ιιιιηιίιιι1)ΐΐδ Ιοφιοίπίοτ, <]ΐΐ3ΐιΙιιιη δεϋϊεοί

1ιοηιϊιιίηιι$ ;ιιιιΠγο &$ ε$1. δϊο Λ(1:ιιιιυιηι 3ΐΙϋΙ, $'ιε Οίί-

ηαιη ϊιιει•ερ;ινίι ; $ϊε ειιιη Νοβ Ιοφιιιΐυ» ε»ΐ ; βίε 3»

Λ1ΐΓ3ΐι;ιιιιο Ιιοδρϊιίο 8υ$εβρ1υ$. Υεπιιιι ςυίβ ιιηιυι;»

ηοδίΓα αά ιηαΐυηι (1εεΙϊιι»νίι, εΐ ο,ιΐ3$ϊ ίη Ιοιιςίιιηιιιιιιι

εχδίΐίιιιιι $βίρ$3ηι ΐι•»ιΐδΐυΙίΐ ; άεπιιιηΊ ίΐΐβ ηηυί$, (μι.ΐΜ

Ιοιι^ίΐιιι ρβΓββΓίιΐ3ΐϊοηβηι βιΐδοεροΓίηιιΐδ, 1ίΙεΓ3δ ηιίΙΙίι,

ηυαδϊ ρει• βρίδΙοΚιηι ηο1)ΐ$ευπι νείεΐ'ειη Γειιονηπδ ηιιιι-

είιΪ3ηι. Ι1ιι]ιΐδΐιιοι1ί ΠΐβΓβδ ηιϊδίΐ ϋβιικ, ηιιιιϋι Μον$εδ

Οίΐϊά ίεΓυιιΙ ΙΪΙεΓΚ ? Ιη ρήηάρϊο (κϊΐ ϋβη» αείιιηι α

ίΰπαηι (Οβη. 1.1). Οιιγ ηοη άο Ληξε\'\5 νοΙ ύ«•

3Γΐ'Ιι»ηςεΙϊδ ΙοηιιίΙυΓ ηοοίδ ? Ν;ιηι $ϊ εχ ΟΓοαίατίδ

(>ι-ε;ιΐθΓ εοηρρίεϊΙιΐΓ , ιηιιΐΐο ιιια^ίβ εχ ί11ί$ ηοδεϊ

ροΐυίΐ. ΡιιΙεΙιπιηι ε$1 εβεΐυπι, $εά ηοη ίι.ι ριιίεΐη ιηιι

ια 3ηι^εΙυ$; $ρΙειΐ(Ιίϋυ$ $οΙ, $6(1 ηοη ΪΙ3 $ρΙβιιϋΐϋα$ υΐ

3ΐ'ε1ΐ3η§;εΙη$. ΟυΓ ίΐβιριε «υΙ)ΙϊηιίθΓ6 (1ίιηί$83 νί;ι, ρεΓ

ΙιυιηίΙίοι-εηι ηθ8 αΊιείΙ. Οαί.ι ειιηι Ιυϋχϊδ Ιοιριίΐιιι-, ιριί

ΐηΐεΐΐεεία ιιιίιπίδ ίηδίπιείϊ ει•3ΐιΐ, φη δβηδίΐΐοιίδ Ιιχτο-

1)3111, φιί εχ τΕ^νριο ηυροι• ε£Γεδ$ί , υϋί ςτοοοϋϋί ,

ε»ηεδ, δίιιιϊχ 30 Ιιυηιϊιιί1)ΐΐδ ουΙοΙιαηΐυΓ, ηεε Ιίεείιπί

δΐιυΙΊηιϊοΓε ν!» ίΙΙοβ 3(1 Οθ3ΐοιοιι> οΙαεεΓβ. δυϋΐί-

ιηΐοΓ ιιΐίιριε νϊ» ΐΐΐα 8Γ31, δο(1 ηβρεποΓ , ρπεΓΐΐ))ΐιι

ει ίιπίιιπ ίηΐίηιιίηποιικ. Ιιίεο ίΙ1ο$ ρεΓ ΙιιεϊΙίοΓειη (Ιιιιϊι

ρε γ εχΊοιη , Ιειτ3ΐη, ιιιαί'β, εχίεπι^ιιε νϊ$ϋ>ί1ί3 εΓβαΐλ.

(α) Ηχο ΠδιΙοιη ροηε νβΓΐ)ί$ΙιαΙΐ65$υ|ΐΓ3 ΗοηιίΙίί 2 !η Οβ-

ηοϋίιη εοΙ. 28 ει $εηα. : μιπι βΐίιηι »1ϊα ιιιιιΙΙϊ ρβδβίυι ίη ϋίδ

ΜτηιοιιϋιιΐΝ, <ιιι;ο εαϋεηι ί|ϋα ϋηΙ/Βΐιΐυι• ία Πεηιίΐϋδ. νίι,β

Μοιιϋυηι δυρι•».
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^ικμΙ ϊϋίοιιι Ιιχε νεπ «Ι εβιΐδβ, αυϋί ςιιυιικχίο, ρο»ι-

«|ΐΐ3Π) ραυίιιπι ρΓοΓεοεπιιιΙ \ ρΓ0ρ1ιεΐ3 αε Ϊ1ΙΪ8 βορβΓ-

ιιίδ νΐΓίυΐιΙ>ιΐ5 1οφΐ3ΐυι\ Ι,αυ,Λαϋ ϋοηύηηη, ίηα,υίΐ, άε

αχίΐ* , Ιαιιάαίε εαηι ΐη εχαΙίΗ : Ιαιιάαίε «ιηι οτηηε*

ιη.φιΙΊ εμιι, Ιαιιάαίε ειιτη οηιηα νϊτΐηίει ί/β« : ηηοηΐαιη

ΐγα άΐχΐΐ, εί (αεία αιηΐ ; ΐριε τηαηάανΐί , (Ι ετιαία $πηΐ

( Ρ$αΙ. 148. 4. 1. 5). ΕΐφιΜ πιίπ)Π) δι ίιι ΥοΙογΊ Τε-

κΐ3ΐηβηΐο Ιιίο όΌοΐιϊηχ ιηοαυδ Γερεπίυι- , ουπι εΐίαηι

ίιι Νονό , α,ΐΜηάο δηΙ)Κπ>ίθΓϋΐη άΌοιιιηοιιίοπιιη * Ιεηι-

|4ΐ5 6Γ21, ευηι Αΐηεηϊβηδίϋυδ Ιοααεηβ Ραυίϋδ , οαιη-

ιίβηι Ιβηηεηΐ νίαπι, ςυβη) Μοτβεβ επιτ) ΐυάχοδ ίηδίί-

ΐυεΓεί ? Νεο,ιιε εηίω (1ε 3η§;ε1ίδ άεςηε ΒΓεΙιαηβεΤΊβ

κεπηοηεη) Γεείΐ : 5οΛ (1β εχίο, (Ιε Ιειτη, ει (1ε πιπγϊ, Ίΐα

ι•»ηοίοη:ιΐΜ5 : Ώ(μλ αν,ΐ [εάΐ ηιηηάιιηι, εί οηιηΐα φκε ίη

εο ιιιηΐ : Λίί εα:1ΐ εί Ιεττα• ειιιπ ιίι ϋοηιΐηια, ηοη ίη ιηα-

νν[αεΙί* ίεηιρίίι ΗαοΐΙαΐ ( Αα. 17. 24 ). ΑΙ ευηι ΡΙΓι-

Γιρρειι&εδ (α) βΙΙοα,υεΙΰΐυΓ , ιιοιι Ιιβε ίΙΙοβ νια ιΐυχ'ιΐ ;

%βά»ά δΐιηΠπιϊοΓοιτι ίΙΙοϊ εοηείοηεηι ρΓοτεηϊΐ ηίδνεΓ-

ΐήβ : (}ιιοη\α\η ΐη ΐριο ετεαία ιηηΐ ηη'ινετΜ φιοε Ιη ί<ε-

Ιΐι ει φια ΐη Ιεττα , ίΐνε ΐΗτοηΐ , ίΐνε άοηιΐηαΐΐοηει, άνβ

ρτΐηοίραΐΜ*, ι Ίνε ροΐαΐαίει : οηιηΐα ρετ ΐριηηχ «< ιη ίριο

ετεαία απ, ι ( €οΙοι*. 1.16). §ϊε ει Ιοαηηεβ ηυϊα ρει•-

ΙιοΐίοΓϋί ΙΐίΙιυίΐ (Ιίίο'ιριιΐοδ, υηίνεΓδβιη δίπιυΐ ογομ'ιο-

ικτη εοπιπιειηοηνΊΐ. Νοη εηίπ) ιΐίχίΐ, εχΐυπ) εΐ ΐεΓ-

13 ιη ει ιιιαη;, δεά", Οηιηΐα ρετ ΐριαηι [αεία αιηΐ , ει άηε

ιμιο [Μΐΐίΐη £$1 ηΐΗΐί αιιοά [αείαιη ε$ι ( Ιοαη. 1.5);

δίνε τΊ$ίϋί1ε , ϊοηυίι , ίίι , δίνε ΐητΪ5ΪΙ>ϊ1β. δίευΐ εηϊπι

ϋριιά Ιυϋίπ)3§ίδΐΓ0δ, βΐϊυδ ρυοίΐιιπι 3 ηΐ3ΐΓ0 βεείρίεηδ,

|τϊηΐ3 ίρδυπι (Ιοοβΐ είοπιεηΐ.ι ; αΐίιΐδ άείικίε εχείρΐεηδ,

«ίϊδείρυΐυιη 3(1 δαΙιΙΊιιιίοπι ιίοπιπιοηία ρΓονεΙιϊΙ : ϊΐα 3

Μονδο είΡβυΙο ει Ιοβηηε 3εΐυιη ε$ι. Μογδοδ εηΐπι

Ϊ£ΐΐ3Τ3Πΐ οπιηΐυιη ει πηροί- ηΐίαιίαιαιη ιιηΐιίΓαηι ηο-

δΐΓ3ΐη ρΓϊπαα (ΙΊνίηχ εοξίιίΐϊοηϊδ ε1επιεη[3 ό!οευίΐ. ίοηη-

ιιε$ αυιοιη ει Ρβιιΐυς, ςυαδϊ 3 ΙιιιΙίηιβ^ίδίΓΟ βεεεριοδ 3

Μονδε, Ιιοηιίηεδ 3(1 δΐιυΐίηιϊοπι ϋοουιηεηΐ;ι (Ιεϋυευηΐ,

ρΓΪοη Ιαηιεη ρβυείδ ΟΌΐιιιιιοηιοΜίιίεδ. ΥίάίδΓι ιιΙγϊ-

ιΐδ(]υε Τεδΐ3ηιειιΐί 3ΓΓιηίΐ3ΐεηι ? νίϋίβΐί εοηδεηδπηι ίιι

(ΙοευιιιεηΓίδ ? ΑυάϊδΙϊ ίη νείεη δοιίίίΐι'ιΐίιιηι τεηιιη

ΟΓεβίίηηειη, ει (1ε &ρΪΓίι»ια1ί1»ιΐ5 Οηνίϋοιη άϊεεηΐεηι :

]ρ*β άΐχΐΐ, εΐ (ααα ικηΐ ( ΡιαΙ. 52. 9 ) ? δίε ϊΐεηιπι ίη

Νονό, ροϊΐηυβπ) (Ιίεΐυηι εδί (1ε ίηνΊδΊϋίΙίϋυδ ροΐεδΐ3ΐί-

Ιμιβ, οιί.ιηι ιΐο (τεηΐιΐΜ δεηδί1)Ί1Ί δεπιιο Ιιίΐιοΐιιτ. Ιη

ρήηάρίο (εεΐί ΰεΐί» εαίιιιη βί Ιετταηι. δοπιιο ηιιίιΐοηι

1»Γενϊδ ει δίωρίεχ, 3ε (Ιίεΐυηι ιιηιιηι , δειΐ ςιιοιΐ οοιηεβ

ΒάνΕΓΜποπιηι ((ΐΓΓεδ δυονεΓίεΓΟ ροδδϊΐ. Ηίε ηιεη-

Ιεηι μι]ΙΓι!)ο.

ΜαηϊοΗ(ΒΪ νετΐΐαΐεηχ ιηεηάαεΐΐ αεαααηί. — ΑεεεϋίΙ

ΜηηίεΙιχυδ όϋεεηδ, Μ:ιιογ1;ι ηοη Γαοια ΓιΓιΐ : τεδροηάε

ίΙΙί : Ιη ρήηάρΐο [εάί ϋειιι εχίαηι εί Ιεηαηι : ει Ιο-

Ι3πι β]ιΐδ 3γγο£3ιιιϊ30ι δΐηΐίιη δοονεπίδϋ. 5εά ηοη

ΓΓβοΊΐ δεΓΪρΙιΐΓΧ ϋίοΐίδ, ϊηηηϊΐ. Εγ^ο ε» (1ε 03»δ3 ηυηςί

Ι'υΓΪηυηιΙηηι ϋΐιιπι τερείΐε εί 3νεΓδ3Γε. Νβηι (μιί Ι)οο

ηοη ΟΓβίΙίΐ ρϋίαιη Ιοψιοιιΐί , ει ηπι τεΓΪΐ3(ειη ιηειι-

άαά'ι 3εευδ3(, ςυο ρ:κ.Ίο ίηδ,ιηίχ αι^ιιηιοηΐιιηι ηοη

ΓεπιΙ, ηεηιρε ΐποΓΟίΙυΙίΐαίοιη ? ΑΐηυοιιιοοΌ, ίιιηιιίΐ, εχ

η'ιηίΐο ΠοΓί ()υί(1 ροδδίι? Τυ νειο ιηίΐιί άίεβδ, π,ιιοιηο-

• ηβ£., ροϋαιιαηι ρανίχαη $β ρϊεΐαϋ αάάΐ&ταηΐ.

' Ββ«., ρΗΙοΜφηοηαη ρηναφοηηα.

(α) Ηίε πιοιϊιοπβ ΐ3ΐ)ίΐυΓ (ΊΐΓϊϊο&ιοηιαδ. Ιοειίί οαΐτη ηοη

ίΐ' Βι-'ϋΐυΐα ϊΟ ΓΐιίΙίρρεηδΟδ, 5εα 3(1 εοΐο&δειίδβδ Ιεβίΐυπ

Λο εχ ρπαδ εχβι&ΐεηΐϋΜΚ ΐίεπ ςυκί ροδδίι ? Νβηι ςυο<]

εχ ηοη εΐδίδ!εηΐίϋιι$ (βιτ3 Γβιιβ >ίι, ε^α οτεοΌ , ία

βυΐεπι αΊιοίΐαδ ; ςυοχΐ βυΐεπι εχ ΐεΓΓα ίαοιυδ δίι Ιιοπίο,

βπιοο ευηίίιεηιυΓ. Βίε ί^ίΐυτ ϊΐίαιΐ ηυο(] ίη εοιιΓεδβο

εί ίοίίΐιΐϋ εδ(, ςυοπιοϋο εχ Ιειτ3 Γαοια δίΐ εβηιϊδ »3-

ΙαΓ3. Εχ ιεπ-3 εη'ιπι ΙυΙυπι, ΙαΐοΓ , ν3δ βοΐίΐε, ει ΐε-

813 6εη δοΐεΐ : οαΓηβηι υογο εχ Ιειτβ Γαοιηιη ιιειηο

υη:(]ΐι ιπι νιάεηΐ. Ουοπιοιίο ίςίΐυΓ Γ30Ι3 εβί εβπιίδ ιη-

Ιυη ? φΐοηκιάο 05δ3 οίΓοππαΐα &αηΙ? ςιιοιηο<1ο ηοΓνί,

νεηχεΐ3ΠεΓΪχ? ςυοιηοαΌ ιηεπιοηηχ, 3<1ερδ, γλγ-

ηε$, ευΐίδ, υη^υεδ, εαρίΐϋ, ει ΐηιιία άϊνβΓδΐΐακ \3γϊ3-

Γυιιι δυϋδΐ3η1ί3ΐ'υηι εχ υη3 βυϋ^εειιΐε ιογγβ ? Υοτυιι»

Ιιχε ά'κχτο ηιίιιίπιβ ροδδίδ. Οϋοηιοιίο ογ^ο 3ΐ$ιΐΓΐ1ιιιη

ηοη Γιιογιι ειιιη ςπί ίι] ςυοιΐ εΐαηυδ ει Γαοϋίιΐδ εδ(

ίςηοΓ.ιι, (1ίΓ6εί1ϊοΓ3 ει λτϊάπα ευηο$ε δεταοη ?

5. Λλ-κπι ηαίιιταϋαηι ταΐϊοιιειη ηοη ίυί«/<ί</ίαιι» ,

ηιιαηΐο ηύηαι ά'ηΐηα. — VI* Ιβ βαΊιιιε 3(1 ίαοϊϋΟΓβ ιΐη-

04ΐη), ςιιχ ςυοιίιΐίΰ Πογι $ο1εηΐ? Αΐίκηεη ηο (1ε 1ιί&

ςυίϋεπ) Γαιίοιιεη) Γοϋιίεϊ. Ριηειυ ηυοιΐάίε οοιηεϋίπιιΐδ.

ΟυοηιοοΌ ί^ίΐιιτ, ςυχδο, ρ3ΐιί$ ϊρδ3 ηαΐυΓα ίιι δαιι^ιιϊ-

ηεη> νεπίΐιιι•, ίη ρϊΐυίίαπι, ίη οϋειη οι ίη Γβΐίςιιοδ Ιιιι-

ηΐ0Γ0δ? Ναπ) ρβηίδ ςιιί(1επ) ϋεϋδΐΐδ άυΓϋ><]υε εδί,

ί-αηβυίδ νεΓΟ πιοΐΐίδ εί Πυίϋυ» ; ραηίδ νεί 03ΐιϋί(1ΐ)ϊ \βΙ

ΙΥυηιεηιί εοΙθΓ6, δαη§υίδ τηοεΓ εί ηί^ΟΓ. ΰχίεΓβιαιη

ίίεπ) ςυαίίίαιιιιη (ΙϊηεΓεηΐίβιη δϊ ςιιίδ ρεΓ8οΐ|ΐΐ3ΐυΓ,

η)ΐι1ΐαη) ϊηνεηίει ρβηεπ) ίηΐεΓ ει δίη§υίηεη) αα$εή-

ιηοιι. Οιιοηκι.Ι,ι ί-,'ίιιΐΓ Ιιχε ηιιη|, Γβΐϊοηεπι Γ«(1ιΐ3$ νβ-

Ιίιη. δεα" ηυηιηηαπι ροίδίδ. Εγ^οηο ΐυ ςοί είϋί ςυοίίυίβ

ΐιιιπιυΐϋΐΊ Γ3ΐ)υηεπ) ΓβιΜεΓβ ηβςαίδ, α ϋεο ρεηείχ

εΓεβίίοηίδ ηιίοηβδ 3 ηκ; Γερε1βδ? Αηηοη Ιιοε εχίΓεαιχ

(Ιοη.ειιΐίχ Γυι-ΐΊΐ '.' δι ηοδίπ βίηαίΐίδεδί Οευδ, ηΐϊοηεια

βχίβε ορεπίΗ) ; ίιηο ηε ί•Ι (]υίιΙοη» εοιιεε(1;)ΐυΓ : ηιοΐΐβ

ιμιιρ, ο 1ιΐιιιι:ιη3 οεΠε ίαοια αυί Παπί (ΙίοοΓο ηοη ροδ-

δΐιη)ΐΐδ ; βχοιιιρϋ ε.ιιι>3, ο,ηοη)θ(Ιο εχ ηιοίαΙΙίοα Ιοτη

3ΜΓϋη) «31; ςυοιηοϋο 3ΓεοΛ ία νϋπ ραηΐ3ΐεηι ηιηΐε-

ΙυΓ. Μΐι1ΐοι]ΐιε ρ1ιιΐ3 ά\ά ροδδεηΐ 1)ΐιη)3ΐιο απίΓιοίο ί3-

εΐ3, ο,ιιΟΓϋΐη πιΐίοηοιη ^ηιτΛηιιΐδ. Υεπιιηιαηιοη &ϊ

ηοδίΓί δίπιίΐίδδίι Οοιι$, ρεΓ παε Ιίοοι Γ3ΐκ»«εη) τερείβδ ;

δίη ίιηιιιοιίίο 5Δ3ΙΪΟ » ιιυύίδ (Ιίδίαΐ, ει δΐ)ρΓ3 ι»0(1υιη

αηίοοεΙΙίι, βηηοιι εχΐΓ0Η)3> ίυεοί ίιιωηίχ εοί, ςώ

ίωιηοιίϊαιη ίΐΐίαδ δ3ρίεηιί3ΐη ει νΐπΐιίει» εοηϋΐεαίιιτ,

ο.ιιιιι|ΐιο (Ιίνίικιηι εί ίιιοοιηρι-οίιοιίδίΐιίίοιη, ί|αα>ί (Ιβ

1ιιιηΐ3ΐΐ3 ςοαϋαυ) 3Πβ , δϊε ρεΓ δίηβιιΐ» ίαοίοτϋΐη Γ3-

Ιίοηοιη εχροΐει-ε? Υοποη Ιιίδ η)ίδδί& ηΐίοεϋιϋδ, 3(1

ρεΐΓ3η) ϋΐιιιιι δοΐίϋαΐ)) ΓοιΙο.ιπηίδ : Ιη ρτϋιάρΐο (εάι

ϋεια ανίιιιη εί ι&ταηι. δορΓ» ϋΐαϋ ΓοηϋαηιοηΙιιιιι δϊ»,

ηε (]ΐιίδ ίη Ιε 1ιυιη3Βϋπιιιι εο§ίΐ3)ϊοηυιη Πυοίιΐί ηιο-

νεβΐ : ΟοβϊΐαΐΊοΗεί εηΐοι ηιοι-ΐαΐίαβι ΐίιηίάπ, Λ ίηνπΐ,ν

(χΐ'υιναιίώικι εοηιια (ϋαρ. 9, 14 ). Νε ίςίΐυτ ί(1 ηιιιχΐ

Ιίπιιυιη εδί (Ιεβεΐ'αδ, υΐ αιιίηιχ' ιαχ δβίαίοια ίϋΰι-οιίδ

ει Γ;ι1Ι;ιοϋ)ΐΐ5 Γ3ΐ)οείιάίδ εοιιιιιιίιίαδ : δβ(1 πβΐηβ ίη ίίι

ψι.ι1 άίϋίείδΐί, εί (|ΐιχ Γι1)ί οοοοΓΟίΙίΐη δΐιηΐ, οι ϋίε : Ι"

ρήηάρΐο [α;Η Οε«$ εαΐαηι ει Ιβηαιη. δι ΜβηίεΙιχιΐδ (α)

ιοτ&κηΐ, δι Μ^Γεϊοη, δι Υ.πίειαίηί ηκχτϋη Ιαοαταηιεδ,

δι ηυίνίδ βΐίυδ, Ιιοε οϋεΐυη) ο1ι]ίοο ; δι Γκίεηΐευ) νίιΐο-

(α) Μαιιίο1ι.Τ(ΐ«, ΜπΓοίοη, ν&Ιοαιίαυϋ ηοαηι ετβΐλοτειη ο•«θ

ηε^βίκιηΐ. Μ^ηίοηχιΐδδινο Μ.ιιιυϋ (ΙιοοΙΰΙ πιχιβή»!!) ηΊιϊιιιλπ)

εϋ>ε. Ε)υ5 ΙΙΙιογ «ο ίιιοίρίοΐαΐ, Ιο$ΐε Ερίρηαηίο, ρ. 650 ; ΕτγΛ
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άκουσον » πώς αύτοϊς 6 Προφήτης και ~ερ\ εκείνων

διαλέγεται των 4νω δυνάμεων. ΑίΓβίϊί τύν Κύριον,

φησ'ιν , ί* τών ουρανών , αΐνεϊτε αύτύν έν τοις

ύψίσνοις ' βΙ*•εΓϊβ αύτύν,χάντες οΐ άγγεΛοι αντον,

αΐνεϊτε αϋτύν,χάσαι αϊ δυνάμεις αύτοϋ ' ίτι αυτός

είχε, χαϊ ίγεγήθ7[σαν αυτός ένετεΙΛατο , χαϊ

έχτίσθησαν. Και τί θαυμαστδν , ίΐ 4ν τ^ Παλαιά

οδτος δ τρόπος της διδασκαλίας έστ\ν, δπουγε κα\ έν

τή Καιν)), 6τβ των υψηλότερων διδαγμάτων •> χαιρδς

ήν, Άθηναίοις βιαλεγόμενος δ Παύλος ταύτην ήλθε

την όδδν, ήνπερ ήλθε Μωϋσής Ιουδαίους παιδεύων ;

Ουδέ γάρ ούτος περ\ αγγέλων χα'ι αρχαγγέλων εΐπεν

αΰτοΐς, άλλα περ'ι ούρανοΰ κα\ γης κα\ Οαλάττης,

ούτω πως δημηγορών • Ό θεός ό χοιήσας τύν χό-

σμον χαΐ χάντα τά έν αϋτφ, ούτος οΰρανοϋ χαϊ

γής υπάρχων Κύριος, ούχ έν χειροποίητης χατ-

οιχεϊ ναοϊς, Άλλ' ούχ, ότε Φιλιππησίοις διελέγετο, διά

ταύτης ήγαγεν αυτούς τής οδού ■ άλλ' έπ\ τήν ύψηλοτέ-

ραναύτοϋς ανάγει δημηγορίαν, ούτωα\ λέγων Ότιέν

αϋτφ έχτίσθη τά χάντα τά έν τοίς ούρανοϊς χαϊ έπϊ

τής γής, είτε θρόνοι, είτβ χνριότητες, είτε άργα'ι,

είτε εξονσίαι• χάνια δι αύτοϋ, χαϊ είς αύτύν

ίχησΓαι.ΟΟτωκαΙ Ίωάννης,έπειδή τελειότερους είχε

τους μαθητευομένους,πάσης όμοΰ της κτίσεως έμνημό•

νευσεν. Οΰ γάρ εΐπεν, ούρανδν και γήν χα\ θάλατταν,

άλλ', ότι Πάντα δι" αύτοϋ έγένετο, χαϊ χωρίς αύτοϋ

έγένετο ουδέ Ιν δ γέγοναν είτε δρώμενον, φησ'ιν,

είτε μή δρώμενον. Καθάπερ γάρ έπΐ των διδασκάλων,

ό μέν παρά της μητρδς διδάσκαλος το παιδίον λαβών,

τά πρώτα « αύτδν παιδεύει στοιχεία, ό δέ παρ' έτερου

λαβών διδασκάλου, μαθητήν προς τά υψηλότερα τών

διδαγμάτων άγει • ούτω κα\ ίπ\ Μωϋσέως κα\ Παύ

λου χαϊ Ιωάννου γέγονε. Μωϋσής μέν γάρ μηδέν

είδυϊαν τήν φύσιν ημών παραλαβών άρτι τοΰ γάλα

κτος άπαλλαγείσαν, τά πρώτα της θεογνωσίας έπαί-

δευσε. στοιχεία • Ιωάννης δέ και Παύλος, καθάπερ

παρά διδασκάλου τοΰ Μωύσέως αυτούς λα&ίντες, έ-Ί

τά υψηλότερα τών διδαγμάτων άνάγουσι, των προ

τέρων άναμιμνήσκοντες έν βραχεί. Είδες έχατέρων

τών Διαθηκών τήν συγγένειαν ; Είδες τήν συμφωνίαν

τών διδαγμάτων; "Ηχουσας περί της τών αΙσΟητών

δημιουργίας έν τή Παλαιά, χαϊ περ\ της τών νοητών

τοΰ Δαυίδ λέγοντος, "Οτι αύτύζ είπε, χαϊ έγεννή-

βψΤαν; Οδτω πάλιν έν ττ) Καιν*,, ειπών περ\ τών

αοράτων δυνάμεων, είπε χα'ι περί της αισθητής κτί-

«ως• Έν αρχή έχοίησεν ό θεύς τύν ούρανον χαϊ

τήτ γην. Το (!ήμα τούτο $ραχν μέν έστι χαϊ ψ'.λον,

χαϊ (5ήμα έν απαντάς δέ τών εναντίων τους πύργους

κατάστρεψα; |619] δυνήσεται. Σκόπει δέ.

Προσέρχεται Μανιχαϊος λέγων, Άγέννητός έστιν ή

δλη • είπε πρδς αϋτδν, Έν άρχϋ έποίησεν ό θβύς

τον οΰρανύν, χαϊ την γήν, καΐ πάντα τδν τύφον

αυτού κατέιτρεψας ευθέως. Άλλ' ού πιστεύει τώ

^ήματι της Γραφής, φησίν. Ούκαύν διά τούτο αϋτέν

ώ; μαινόμί-ί'Λ διά/.ρου ?ον και άποστράφηθι. Ό γάρ

ιψ θεώ μή πιστεύων άπο'Ϋαινομίνψ, άλλα ψεύδος

τήν αληθείας χαταγ:νώσκων , πώς ού λαμπρώς μα

νίας εκφέρει δείγμα, τήν άπιστίαν ; Κα\ πώς εξ ούχ

* Μιχρδν εαυτούς ιπίδωχανπρόςΟεοβί'&ιχν.ΆχουαβιιΗΡδ.

* Τών φιλοτό^ων ίιΐαγμάτοιν ΒΪρ§.

« Για Κρ^. οι ΐ|ΐ8« 8»νίΙ. «χ ςυ^ει

Τΐϊα πι»1ο.

. ϊυιι;ςι.Ι. Ιο Οιϋιϊα τ« χρ«ι-

δντων γένοιτ' άν τι, φησί ; Σΰ δέ μοι εΐπέ, πώς έξ

δντων γένοιτο τι; "Οτι μέν γάρ έξ οΰκ δντων ή γή

γέγονεν, έγώ μέν πιστεύω, σϋ δέ αμφιβάλλεις • δτι

δ^ έχ γης γέγονεν άνθρωπος, αμφότεροι δμολογούμεν.

Είπε τοίνυν τδ συνομολογούμενον κα\ εύκολώτερον,

πώς άπδ τής γης γέγονε σαρκδς φύσις. Άπο γης γάρ

πηλδς, κα\ πλίνθος, κα\ κέραμος, κα\ δστρακον γί

νεται ■ σάρκα δέ άπο γής γινομένην ούδε\ς &ν Γδοι

ποτέ. Πώς ουν γέγονε σαρκδς φύσις; πώς όστοϋν

διεπλάσθη ; πώς νεύρα; πώς φλέβες ; πώς άρτηρίαι ;

πώς ΰμήν, κα\ λίπος, κ»1 σάρκες3, κα\ δίρμα, κα\

δνυχες, κα\ τρίχες, κα\ τοσαύτη ποικιλία διαφόρων

ουσιών έκ μιας της υποκείμενης γής; Άλλ' ούκ άν

έχοις ειπείν. Πώς οΰν ούκ άτοπον τδ σαφέστερον κα\

εύκολώτερον ά^νοοϋντα, τδ δυσχερέστερον και ά-οό-

(Ιητότερον περιεργάζΓσθαι κα\ πολυ-ραγμονεϊν ;

γ'. Βούλει σε κα\έφ' έτερον κα\ εύχολο>τερον άγάγω,

χα\ καθ' έκάστηνήμέραν γινόμενον; Άλλ'δμως ουδέ

τούτου μοι τδν λόγον έρεί. "Αρτον σιτούμεθσ χαϋ'

έκάστην ήμέραν. Πώς ουν, εΐπέ μοι , ή τοΰ άρτου

φύσις αύτη είς αίμα μεθίσταται και φλέγμα, χα\

χολήν, κα\ τους λοιπούς έν ήμίν χυμούς ; Ό μέν γάρ

έστι πυκνδς χα\ σχληρδς, τδ δέ αΤμα χαυνίιν καΐ

δια,όρέον, καΐ δ μέν λευκδς ή σιτόχρους, τδ δέ ερυθρών

καΐ μέλαν. Κα'ι τών άλλων δέ ποιοτήτων τάς διαφοράς

εϊ τις έπέλθοι, πολύ τδ μέσον εύρήσει άρτου κα\

αίματος. Πώς ουν ταύτα γίνεται, εί-έ μοι, κα\ τδν

λόγον άπόδος. Άλλ' ούκ άν έχοις. Είτα τροφής της

καθ' ήμέραν άλλοιουμένης παρασχείν τδν λόγον ούκ

έχων, τής τοΰ θεού δημιουργίας απαιτεί; με εύθύ-

νας ; Κα\ πώς ούχ έσχατης άνοιας τούτο ; Ει μέν γάρ

χαθ' ημάς έστιν ό θεδς, άπαίτει τών γενομένων τδν

λόγον • μάλλον δέ μηδέ ούτω • πολλά γάρ τών ανθρω

πινή γινομένων τέχνί) όπως γίνεται είπείν ούχ Εχο-

μεν • οίον, πώς άπδ γής τής έν τοις μετάλλοις χρυ-

σίου γίνεται φύσις• πώς εις ύελοΰ καθαρότητα ή

ψάμμος μεθίσταται °. Καΐ έτερα τούτων ίστι πλείονα

ειπείν, ά γίνεται μέν ανθρωπινή τέχνη, τδν δέ λόγον

ούχ Γσμεν ημείς. Πλην άλλ' ει μέν χαθ' ημάς ό θεός

έστιν, άπαίτει λόγον εί δέ απείρως ημών διέστηχε

χαϊ άσυγκρίτως υπερέχει, πώς ούκ έσχατης άν εΓη

μανίας, άπειρον αύτοΰ κα\ τήν σοφίαν κα\ τήν δύνα-

μιν όμολογοΰντας, και Οείαν χα\ άκατάληπτον, ώ;

περ1. ανθρωπινής τινδς τέχνης, ούτω καθ' ίκαστον

τών γινομένων άπαιτεϊν εύθύνας αυτόν ; Άλλα γάρ

αφέντες τους λογισμούς , Ι-ιΛ τήν [649] πέτραν έπ-

ανέλθωμεν τήν ά/&<^αγή • Έν άρχ{\ έχοίησεν ό θεός

τον ονρανύν χαϊ τήν γή»". "Επί τούτω στήθι τώ

θεμελίιρ• μή τις μ «Ες λογισμών ανθρωπίνων ταρα-

χήν καταγάγη• Αογκτμοϊ γαρ θνητών ΟειΛοΙ, χαϊ

ΐ.ΊΐσραΛεϊς αϊ έχίνοιαι αυτών. Μή τοίνυν τδ στε0-

(Λί ' άφε'ις, τψ σαθρώ χαϊ έπισφαλεί τήν σωτηρίαν

εγχείρισης τής σής ψυχής • άλλα μένε έν οΤς ϋμαθες

και έπιστώθης, κα\ λέγε • Έν αρχή έχοίησεν ό θεύς

τύν οϋρανύν χαϊ την γήν. Καν Μανιχαίος προσ-

έλθη, κάν Μαρχίων, κάν οί τά Ούαλεντίνου νοσοΰντες,

χάν όστισοΰν έτερος, τούτο προβάλλου τδ (Ιήμα ■ κάν

Ιδης γελώντα, σύ δάκρυσον αύτδν ώς μαινόμενον. Πύ-

•I 'Γμήν χαϊ πιαιλή χα'ι σάρχε; Κθ?.

« Μεθίσταται ΚΡβ. Π ^»νί> , χα(Κσται»ι ΜοκΙ.

' Κθ8• στβριόν Ιηΐϊί χαν Μανιχϊϊος.
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ξινον ίχουσιν εκείνοι τδ χρώμα, κα\ κατεσταλμένην

τήν δφρϋν, χαλ βημάτων έπιείκειαν άλλα φύγε τδ

δέλεαρ, κα\ τδν έν τη" δορά τοΰ προβάτου κρυπτόμε-

νον καταμάνθανε λύκον. Διά τοϋτο αύτδν μάλιστα

μίσησον, ότι πρδς μέν τον δμίόουλόν σε προσηνής κα\

ήμερος είναι δοκεϊ, προς δϊ τδν κοινδν ημών απάν

των Δεσπότη\ κυνών λυττώντων έστ\ν άγριώτερο;,

άκήρυκτον ει; τδν ούρανδν μάχην είσάγων κα\ πόλε-

μον άσπονδον, και δύναμιν τίνα έξ εναντίας άντικαθ-

ιστών τώ θεώ. Φύγε •:6ν Ιδν της πονηρίας, μίσησον

τά δηλητήρια φάρμακα" κα\ ήν παρά τών πατέρων

έδέξω κληρονομίαν, την άπδ τών θείων Γραφών πί-

στιν κα\ διδασκαλίαν , ταύτην κάτεχε μετά πολλής

τής ασφαλείας. Έν άρχη έποΐιχσεν ό θεύς τύν ού-

ρανύν χαϊ την γην. Τί τοϋτο ; πρώτον τδν ούρανδν,

είτα τήν γήν ; πρώτον τδν δροφον ", είτα τδ Εδαφος ;

Ού γάρ ανάγκη φύσεως υπόκειται, ούδε ακολουθία

τέχνης δουλεύει. Και γάρ καΐ φύσεως κα'ι τέχνης χαΧ

τών δντων απάντων ή βούλησις τοΰ θεοΰ δημιουργδς

χαΧ τεχνίτης εστί. 'Β δέ γη ήν αόρατος χαϊ άχατα-

σχεύαστος. Τίνος ένεκεν τδν μεν ούρανδν άπαρτι-

σθέντα παρήγαγε, τήν δε γήν κατά μικρόν -,εχνεύειν •>

αυτόν φησιν ό Μωϋσής ; "Ινα έν τώ βελτίονι στοιχείω

μαθών αϋτοΰ τήν δύναμιν πληροφορηθής δτι κα\ ταύ

την ήδΰνατο , καθάπερ εκείνον, άπηρτισμένην παρ-

αγαγείν. Άλλα διά σέ κα\ τήν σωτηρίαν τήν σήν ούκ

έποίησεν οΰτω. Πώς δι' έμέ κα\ τήν σωτηρίαν τήν

έμήν, φησί « ; Κοινή τράπεζα κα\ πατρίς χαΧ τροφδ;

κα\ μήτηρ απάντων εστίν ή γη, καΐ πόλις κα\ τάφο;

κοινός. Κα\ γάρ τά σώματα ημών έξ αυτής, κα\ τρο

φή τοίς σώμασιν ημών εκείθεν, κα\ οίκησι; έν αυτή

καΐ διαγωγή , και μετά θάνατον πρδς αυτήν πάλιν

επάνοδος. "Ιν' ουν μή τδ τής χρείας άναγκαΐον υπέρ

τήν άξίαν σε θαυμάζειν αυτήν παρασχευάση, κα\ τδ

τών ευεργεσιών πλήθος πρδ; άσέβειαν υποσκέλιση,

δείκνυσί σοι, πρ\ν ή γενέσθαι, αυτήν άμόρφωτον χαΧ

άδιατύπωτον, ίνα τήν άσθένειαν ίδών, θαυμάσης τδν

παραγαγόντα αυτήν , κα\ πδσαν ένθέντ* αυτή τήν

δύναμιν ταύτην • ίνα . δοξάσης τδν τά τοσαΰτα [650]

πρδς ήμετέραν άνεσιν κατεσκευακότα. Δοξάζεται δε

δ θεδς ού διά δογμάτων ορθών μόνον , άλλα καΐ διά

πολιτεία; άριστη; • Λαμφάτω γάρ υμών, φησ\, τύ

<ρώς έμπροσθεν τών ανθρώπων, δπως Ιΰωσιν υμών

τά χα.Ίά έργα, χαϊ δοξάσωα τον Πατέρα υμών

τύν έν τοΐς ούρανοΐς.

δ'. Έβουλόμην τους περ\ ελεημοσύνης προσθείναι

λίγους• άλλα περιττόν μοι δοκεί είναι λόγω διδά-

σκειν υμάς, τοΰ διά τών έργων ύμδς παιδεύειν δυνα

μένου νΰν έν μέσω καθήμενου , τοΰ κοινοΰ πατρδς

ημών κα\ διδασκάλου, δς τήν οίκίαν τήν πατρώαν,

ώσπερείς αύτδ τοϋτο παρά τών προγόνων δεξάμενος,

ίνα ταίς τών ξένων αυτήν θεραπείαις παράσχη, οΰτω

διαπαντδς τοις πάντοθεν έλαυνομίνοις υπέρ τής αλη

θείας άνηκε, χαΧ υποδέχεται, και θεραπεύει θεραπείας

τρόπω παντοδαπώ• ώστε ούκοίδα ει χρή τούτου μάλ

λον, ή τών ξένων καλείν τήν οίκίαν τήν τούτου " μάλ

λον δέ διά τοϋτο τούτου α νομίζειν είναι άύτήν, επειδή

τών ξένων εστί. Κα\ γάρ τά ημέτερα κτήματα τότε

μάλιστα ημέτερα γίνεται, δταν μή ήμΐν αύτοίς, άλλα

τοις πένησιν αυτά κεκτημένοι διαπαντδς ώμεν *. ΚαΙ

πώς, έγώ λέγω. "Αν είς δεξιάν τού πένητος άποθίς τδ

άργύριον, οϋ συκοφάντης επιτίθεται, ού βάσκανος

όφθαλμδς δρα, ού ληστής Οφαιρείται, ού τοιχωρΰχος

διορύξας, ούκ οίκέτης άφελόμενος άποδιδράσχει • χα'ι

γάρ έστιν άσυλον εκείνο τδ ταμιεΐον. "Λν δέ οίκοι κατ-

ορύξηςΓ κα'ι ληστή κα\ τωχωρύχω καΐ βασκάνω καΐ

συκοφάντη κα\ οίκέτη χα\ πάση βλάβη ποιείς ύπεΰθυ-

νον τδ χρυσίον. Πολλάκις γούν μετά θύρας μυρίας κα'ι

μοχλούς τάς μέν έξωθεν έπηρείας διέφυγε, τους δέ;

φύλακας ού διέφυγεν, άλλ' οι τηροΰντες αύτδ λαβόν-

τες άπέδρασαν. Όράς δτι τότε μάλλον κύριοι τών

κτημάτων έσμέν, δταν τοΐς πένησιν αυτά παρακατα-

Οώμεθα. Ού φυλακής δέ ϊνεκα μόνον εκείνο άσφαλέ -

στεροντδ χωρίον, άλλα κα\ κέρδους κα\ προσόδου

πλείονος έστιν ύπόθεσις. "Αν μέν γάρ άνθρώπω δα-

νείσης, έκατοστήν έλαβες • άν δέ θεώ δανείσης διά

τοΰ πένητος, ούχ έκατοστήν , άλλ' έκατονταπλασίονοτ

λήψη. Κδν μέν σπείρης εύφορον άρουραν, δταν πολ-

λήνένέγκη τήν φοράν, δεκαπλασίονα οίση τά σπέρ

ματα '• άν δέ είς τδν ούρανδν σπείρης, μετά τδ γενέ

σθαι έκατονταπλασίονα, κα\ ζωήν αϊώνιον κα\ άγήρω'

χα\ άθάνατον άπολήψη. Κα\ ένταΰθα μέν πολύς δ πό

νος τοϊ; τά σπέρματα καταβάλλουσιν ■ έκεϊ δέ χωρ\ς

άροτρου κα\ βοών κα\ γηπόνων χαί τής άλλης ταλαι

πωρίας άπάσης ή τών καταβληθέντων φορά φύεται,

κα\ ούκ αύχμδν β, ούκ έπομβρίας , ούκ έρυσίβην, ού

χάλαζαν, ούκ άκρίδος στρατόπεδον, ού ποταμών έπι-

κλύσεις, ούκ άλλο τι ουδέν εκεί σπείροντάς έστι φοβη-

θήναί ποτέ• άλλα πάσης ανωτέρω βλάβης έστηκε τά

έκεϊ καταβαλλόμενα σπέρματα. "Οταν ουν μήτε πό

νος, μήτε κίνδυνος, μήτε υποψία, μήτε ύποτυχία τις

η, κα\ πολλφ πλείονα τών καταβαλλομένων γένηται

τά φυόμενα,κα\ τοσαΰτα βλαστάνη αγαθά,"Οσα οΰτε

όφΟαΑμύς είδεν, οΰτε ους ήχουσεν,οΰτε επί χαρδΊαν

άνθρωπου άνέ6η, πώς ούκάν είη ίαθυμίας έσχατης,

[651] τδ πλέον άφέντας, τδ έλαττον διώκειν, κα\ τδ

ασφαλές καταλιπόντας, τδ άπιστον κα\ κινδύνων γέ-

μον καΐ πολλάς έχον αποτυχία; μετιέναι ; Τί; γάρ ήμΐν

έσται συγγνώμη τοΰ-ο ποιοϋσι, ποία δέ απολογία; Πε-

νίαν προβαλλόμεθα πάντως ■ άλλ' ούκ έσμέν τής χήρας

εκείνης πενέστεροι, ή δύο λεπτά ■> έχουσα μόνα, καΐ

ταΰτα κατεβάλετο. Ζηλώσωμεν τοίνυν εκείνης τδν-

πλοΰτον, μιμησώμεθα τής προαιρέσεως τήν μεγαλο-

ψυχίαν, ίνα κα\ τών εκείνη άποκειμένων αγαθών έπι-

τύχωμεν ών γένοιτο πάντας ημάς καταξιωθήναι »

χάριτι καΐ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών ΊησοΟ

Χρίστου, μεθ' ού τώ ΠατρΙ, άμα τώ άγίω Πνεύματι^

δόξα, κράτος, τιμή, νύν κα\ αεί, χα\ είς τους αιώνας,

τών «Ιώνων. "Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Β•.

ΤΙ δήποτε επί μέν 1\Λ[ου χαϊ σεΛ-ήνης χαϊ ουρα

νού χαϊ τών άΧΛων είπε, Γενηθήτω • επί δέ τον

άνθρωπου, Ποιήσωμεν; χαϊ ζί ποτέ έστι τύ, Κατ"

εικόνα.

α'.ΤΑρα μέμνησθε τών ζητημάτωντών πρώην προτε-

θέντων ΰμίν ; Είς τοσούτον γάρ ημάς άπονοίας καΐ

τόλμης Μ,ρατε, ώς κα\ ζητημάτων ήδη κατατολμάν

μάλλον δέ ούκ άν είη τόλμης, ουδέ άπονοίας τοΰτο.

Ού γάρ οικεία δυνάμει θαρ^ήσαντες, άλλάταΐς εύχαϊ;

* ΓοϋΙ δροφον Κβ^. ναί 3άά\1.

* Ββ(<. τεχνιτεύειν.

' Ί*ησίν οχουε συνετώς. Πθ($-

* Κββ. ϊΐΐιΐίΐ χρή.

* Κββ. διαπαντός νέμωμεν.

' Κθ^- τ" σπέρματα, ή δίς τοσαΰτα.

* Ηβ(;. βλάστη φύεται, χαϊ ούτε αύχμόν.

•> Ββι;. ίύο δηνάρια, βΐ πιοχ ταΰτα χατέβαλε.



5Ε5 ' !Ν ΟΕΙΝΕδΙΜ 8ΕΙ11ΙΟ II. 5»;

Ηβ, Ια Βϋηι ιιΐ ΙυτβηΙοηι ϋορΙοι-3. Βυχοιιηι ίΙΙί 1ιπΙ»οηι

εοίοι-εηι , ϋβιιιΪ55ΐιηι 8ΐιρει•οίΙίιιιη, νβΓυοπιηι ιιιοιίο-

βιϊαιη ρΓχΓεπιηΐ : Ια Γυββ Π1οοοΙ>Γ35 , οι Ιυρυιιι βυΐ)

ονίδ ρβΐΐβ οοοιιΐΐιιιη (ΙομΓοΙίθηοΌ. Ρι•ορΐ0Γθ3 ίιΐιιιη

ηΐ3χίπιβ οαΊο Ιΐϋϋοίϊ, <]υϊα ύιιιη εη;» Ιβ εοιίδβι-γυηι

1111(15 81 11)31151101114 6550 ΥίοΌΐΙΙΓ, 3(Ιν0Γ5ΙΙ5 0011111111110111

ιιοδίπιιη οιιιη'ιιιιιι 1)οιηίηυιιι ο»ηβ ταίιίϋο ΓβΓΟοίοι- 681,

Ϊπιρ1:ιο;ι1)ί1ο ΙιοΙΙιιιιι 61 ρΓΧίϊηιη ςοΓΟηδ εοηΐΓ.-ι εχΐιιηι,

61 ροΐβ5ΐ3(6Πΐ ςοβπκΐβπι Ποο ορροηεηδ. Ρυςβ νίπι$

ίηίη,ιιίΐβΐίδ, ρβπιίοίοδβ ρΐιαπηβοη οϋίο Ιιηϋβ : 61 η.ιΐ3πΊ

3 ραΐΓίΙηΐδ αεεερίδΐί ΙιθΓθ(1Ίια!οπι , ηοιηρο (Ιίνίιιη-

πιπι 8θΓΊρΐιΐΓ3Γυιη Μβιη ηΐηυβ άοείπηβπι , 1ΐ3ηε εοπι

ηιυΐΐη οβιιίεΐβ ΓβΙίηε. Ιη ρτίηάρίο [εεϊί Όεα$ οαίαιη ει

Ιετταιη. ΟιιίιΙ Ιιοο 6δΙ ? ρπιιιο εχΐΐιηι , ρ08Ι63 16ΓΓ3Ι11?

ρι-ίηιο ΐβοΐιιιη , ροβίεη $οΙυηι? Νοη εηίπι ηβΐυτχ

ηβ0055Ϊΐαΐ'ι δΐιΐχΐίΐιΐδ β5ΐ , ηοιι βπίδ Γβ^αΠ» βοηίι.

Είβηίηι εΐ ηηΐυΓ.Έ οΐ 3γΙΪ5, οι γογοπι οηιηίυιιι γοΐυιιΐ.ΐδ

Ι)βί ορϊίβχ βΠίΓεχπϋβ βδΐ. Τατα ηαΐεηι εταΐ ίηηιϋϊη'*

(ί ϊηοοηιροίϊία. Ιλιγ οχ1υηι ρει-Γοοίυιιι ρΓούυχϊΐ, ΐβΓ-

ΐϋηι αυΐεπι ρ.ιυΐαΐίιη Γ.ιΙιπο3ΐιιιιι οιιιιι εβδβ ιιλγγβΙ

Μο)-$β5? III ροδίςιιαιη ίιι ρι;Γ5ΐ3ΐιΐίοι•ί βίβπιβηΐο ε]υ$

νίιΐυΐοηι (ΙίάϊεεΓαβ , οογΙϊογ 11βΓβ$ ίΙΙιιηι ροιίιιάο ρο-

Ιιιίδδε Ιειταηι ρβι-ΓοεΜπι ρπχΙιιοοΓΟ, οίεχίηηι ΓεεβΓηΙ.

Ββα" ρΓΟρΙβΓ Ιο οι ρΓορίΟΓ ββίαΐβπι Ιχαιη ιωη δίο ΓοοίΙ.

Ουοηκκίο, ίηπυίεδ, ρτορίβΓ ηιο 61 ρι-ορίοι- πιβαιη

ιαΐυίειη ? ϋοιηηιυιιίδ ηιειιπα ει ραιήα ει ιιιιΐπχ ει πα-

ΙβΓ οιηπίιιηι οδΐ ιβιτβ, ογΙ» βΐ δερυΙοι-υπι εοιηιηυηβ.

Εΐεηίηι οοι•ροι•3 ηοδίι-α βχ ίρδ» , ίικίβα,ιιβ οοΓροιίυοδ

ηο$ΐΓΪ8 ΒυιηΊΐυΓαΙΐιηβηΐϋΐη, ίη ίρδ3 Ιια1>Ίΐ8ΐηυδ βΐ νει•-

5.ιηιιΐΓ, εΐ ροδί ηιοΠοηι ίΐοηιιη ίιι ϊρβαιη ΓβνβΠϊηΐϋΓ.

Νβ ίΐβφίο οχ ηβεβδββπίδ υ5Ϊΐ)ΐΐ5 ίρίηιΐι ρΐιΐδ ηιίΛηι

ρατ 6Γ31 ηιίηΓβπδ, ιιενβ ΙιβηοΠοίοπιπι οορϊα Ιβ ίη

ίπιρίοΐαΐεπι ροιΊγλΙιογοΙ αε δυρρ1.ιηΐ3ΓβΙ , ίρβαιη ΙϊΙιΙ

ρπιΐδ ϊηΓοΓηιβηι οι ίιιεοηιροδίίβηι αβεΐαηΐ, υΐ β]υ.δ ίιι-

Οπηϊοΐβ εοηδρεεί», πιΪΓβπδ ευιη αυί ρι-οϋΊιχίι, ει

Ιιαηε ίΙΙί (υίαπι νίπυΐβιη ίηάία'ίΐ, εβίεηι-οδηυβ οιιηι,

<μιι ΓΟδ Ιαηίαδ 3(1 οοιηιηοάΊιιη ηοδίηιιη ραπιγ'ιΐ. ΙΙοιιί

αιιίβηι β1οπΙίο»ΐιιι• ηοη ιιιυιΐο ροΓ ι•εοΐ3 ϋοςιιιαίιι, 50(1

61Ϊ3Π1 ροΓ ορίίηιυηι νίΐχ ίηδίϊΐυΐυιη : Ι,ηααΙ οηίιη,

ίηςυϊΐ, Ιηχ ναΐτα απαηι Ιιοιιώιίΰια, »ί υΐίΐεαηΐ ορετα

νηΐτα ϋοηπ, ει φΐοήβοεηΐ ΡαίΓειη νεΜηιηι, ηυϊ ίη εαϋι

εκ (ΜαίιΙι. 5. 16).

4. ΡΙανΐαηΐ ερϊίοορϊ ΑηΐϊοεΙιεηΐ Ιανάε$. — νοίβΐιαιη

(Ιβ βίοοπιοδγηα βοι ηιοιιβιη 3(1]'ιεβΓβ : 31 ηιϊΐιΐ δυρεΓ-

Πυιιιη βδδβ νίιΙοΐιΐΓ νοδ νβΓίχ» (ΙοεοΓβ , ευιη ϊ$ (|ΐιί ίη

ιηβίΐίο δεϋβΐ εοηιιηυηϊδ ρηίοΓ ει ιΙοοιογ ηοδίβΓ ροδδίΐ

νοβ οροπΙ»ΐδ ει εχεηιρίο «ι ικΙϊγο . ()ΐιϊ 3ε 8ί ιίοιηυπι

ρίΐβΓηοιιι :κ1 Ιιοο δοΐιιπι 3 ιιι3]ογ'ιοιι8 πεεερίδδεί, ιιΐ

ο.ιηι ηο$ρίΐίΙ>ιΐδ εχείρίεη(1ί5ρΓχυεΓ6ΐ, δίε ο.•ιιη δβπιρεΓ

ϋδ ηιιϊ ρΓΟ νειίϋιΐε ρ.ΐΐιιηΐυτ ΓβοίμϊβηιΓικ ιΐοκίϊηανίΐ, ιι(

ί•05 οιιιιιίίιΐδ ιηο(1ίδ ΓονοιοΙ ; ίΐ:ι υΐ η«5εί;ιηι υίπιιη

εαιη ε]υ*, 3ι1 ρ<:γο(;γϊιιογιιπι ιΐοηιυιιι 3ρρεΙ1»Γ6 ρ3Γ δίΐ ;

!ΐιιο ροΐίιιβ αιιιιοπ βα ίΙ1ίιι& 0550 ίςΙβο οχίδΙϊηΐ3ηιΐ3 δίΐ,

ηβια Η ηιαΚηα, Ιιιχ α ΐεηεΙ>Γ(ε. Μιγοιοπ «Ιιιο ρτϊηείρίβ »ά-

ιιιΙΙΙείΜΐ, Ικιηυιη 61 ηιιΐιιπι. Βοηηηι ηοιιιη ηίΐιίΐ ία ηηιικίο

εΓ63τίδ$β (ΙίαΊκιΐ, Ερίρο. ρ. 304. νηΚΐηΙϊηίηηΐ ^οοϋχι»

οπιηίι 3<1»τϊΙ>οΙβηΐ. ΡααΙο ροδί. («αίκπι ΙιαΰαιΙ ίΙΙϊ εοΐο-

τεηι ; Ιιοο β«ι Πιτηηι, ραΙΙκΙυπι ΜπΙ ϊηβιβΓ : Ιιοο οϊάΐυι• (Ιο

1:5 φϋ δίπιυΙϊΐΡ, εΐ πι 3ϋηκ είΓοαιηνεηίιιιΙ, ηυ••ΐΊ .ιΐιηιιπιι

«Ι {βΐΐϋυιη τυΐιαιη 3θΐΐΐ3ΐιΙ.

ςιιί« ροΓβ(ζπ"ηοηιηι 651. Είβηίιη Γβευΐΐβίβδ ηοβίΓχ ιιιηβ

ιιΐ3χίπιο Π051ΓΧ Ιίυιιϊ, ΐ|ΐι;ιιΐ(1ο ηοη ιιοίιίδ, βεϋ μπημοιι-

υιΐδ 635 ροδδϊάνιηιΐδ 61 (Ιϊδροηδηιτιυδ. 0αοηιι>(1ο αυιοιιι

Ιιοο 5ίι, 0£0 άίεαπι. δι ηϋ α'βχίεηιη ρβυρεΓΪδ ητβοιι-

Ιυιη (Ιοριιη.ΐδ, ηοη 5γεορίΐ3ΐιΐ3 ίιιναϋί), ηοιι ίηνί(1ιι$

οουΐιΐδ ΓΟδρίείΐ, ηοη Γιιγ, ηοη ρίΐίοΐιπη εΙΓοδδΟΓ αΐιτί-

ρί(, ηοη δΟΓνυδ βο αΜηΐο Γυ^αηι Γαοίΐ : ιΐ3ΐη ΪΙΙ3 |>β-

11115 νεΓβ .15)111111 051. 8ί 31110111 ιΐυιιιι (]6Γ()(Ιί35, Γιιιι,

ηιυΓΟΓυηι εΙΤοδδοη, ίηνίΊο, βγοορίοιιΐχ, δβΓνο, ει ι•ιιί•

ΙίοεΙ ρβηιίείεί αιιπιιη ΐιιιιιιι οηηοχϊυιη Γβοίδ. διτρύ

Λο(Ί(Ιί|, πι ]:ιιιιιΐ5 β( \ οιΊίΙιικ-. ιιιιιΐΐίδ ορροδίΐίδ 6ΧΙ0Γ-

ιιογοιιι (1:ιιιιιιη ροευιιία! τίΟΓίηΙ, δβϋ |>βηιΐ3Γίοπιπι

ηι:ιιιιΐ5 ηοη εΙΤυςεπηΐ , ίρδίδ οιιιιι ρεεαηΪ3 3υΓιιςϊειιΓι-

Ιιιΐδ Υίάβδ Ιυηε ηοδ νοΓο ί:ιου1ΐ:\ΐιιηι ιιο51γ:ιπιιιι ϋι-

ιΐι ίιΐ05 0550, οιιιη ο:ΐ5 ηρικΙ ραιιριτοδ (1βροιιίιηιΐ5. Νο-

<|ΐιο ου5ΐθ(1ί:ο δοΐιιιη ^πιΐί:ι Ιιίο ΙιιΙιογ1οοιι5 631, 86(1 εδί

0113111 ιιιη]ΊΓΪ8 Ιυοη ει ρΓονβιιΙιΐδ 03115». Ναηι δι Ιιο-

ιηίιιί ΓοβιιοΓΟΓίβ, οοηΙο5ίηΐ3ΐη αεεΐρίβ : δι 3ΐιΐοιιι Γόο

ροΓ ρηιιρβΓοιη ΓοεηβΓεΓίδ, ]απι ηοιι εεηίοδίηιαηι, δοιΙ

εειιΐιιρίυηι «εείρίεδ. $Ί ίη Ιογλοι 50Γ33 :^το , ει Ι,ιιΐζ•

86^65 ΙΊιοιίΙ, ϋοοιιρίιιηι δβηιίιιίδ ' ΓβΓεΓ35 ; δι ίη ο.ι-Ιο

50Γ35, ροδ(ςιΐ3πι οοηΐιιρίιιηι 300ί•ροΐ'ί5, νίιαιιι εΐί3ΐη

αϋοηι.τιη, ροΓροΐοηηι, ίιιιηιοπαΐοηι ροδδίιίεϋίδ. Ει Ιιίο

ΐ|ΐιΐ(1οιιι ιηιιΐΐυδ Ι:ιΙκ»γ ϋδ δΐιΐιοιιικίπδ 651 ςιιί κεηιίιια

];ιοί«ηΐ ; ίΙΙίε νιτο δίηβ 3Γ31γο, ΙιοΙιιΐδ, αςπεοϋδ, ε(

Γοϋιριίδ Ι:ιΙ)θΐΊϋιι>ί, ]3013 5οπιίη:ι ριιΐΐιιΐηηΐ; ηοη :0δ1ϋδ,

ηοη ρΐιινίικ ηίπιίχ, ηοη ΟΓηεα, νοΙ ^γ.ιικΙο, νιΊ Ιοευ-

5ΐ3πιιΐ) ββΐιιοη, νοί ΠιινίοΓίιιτι ίηυηα,3ΐίοηοδ , νοί οι-

10Γ3 Ι)ΐι]ιΐ5ΐικ)(Ιί ■ ικ-ι ιιοηιία 5ΐιπΐ δεΓβηΐί ; 86(1 ιρι >■ ϋιί

]:ιοια δυηΐ δοηιίηβ, ηυΙΙί ροηΓιεϊοί δΐιη( οΙ)ηοχί3. (!ηιιι

ί^ίπΐΓ ηβε Ι.ίΙιογ , ηβο ρεηευΐυηι, ιιοο βυβρίεϊο, ΐιβηυο

]:ιεΐιΐΓ3 ςυχρί3ΐη 30*811; 86(1 ]ιοΐο δοιιιίηο Ιοη^ο ρΙυΓα

η3563ηΐυΓ, αϊ Ι.ιιιΐη Ιιίηο ρυΙΙιιΙεηΙ 1>οη3, 0<ι/ι• ηεο

οπιΙη$ νί(Ιίΐ , ηεε αιιη» αιιιΙΊνίι, η,-ο ίη εοτ Ηοιηχηϊ*

(κεεηάετχιηΐ (1. ϋατ. 2. 9) : 3ηηοη εχΙΓεπιχ ΐςηβνίχ

Γιιογιι, τείίείο π)»]ογ6, 'ιά <\α»ά ιηϊηυδ εβί ρεΓδεηυί,

ει εο (|ΐιικ1 ΐυΐιιιη ομι ϋοδοπο, ίηεεηα, ρεηειιΐίδ

ρΙοιΐ3, 61 ίιιΓοΠηηϋδ ηιυΐΐίδ οϋηοχί» 3<Ηι-β? ^)η.ο ηο-

ϋίδ νοιιϊ3 ί(1 3ςοηΐίΙ)υ$, ηυχ εχουδ3ΐίο .' ΡαυροΓίηίοιιι

οΐιΐοηϋίιηιΐδ : 31 ρβιιροΓ'κίΓΟδ ηοη ειιηιυδ νίιΐυ» ίΙΙα,

(|ΐι.ι: οιιιιι ιΐιιο δοΐυηι ηιϊηυΐ:ι ΙκιΙιογοι, Ιιχο (Ιοροδυί)

(ί,ηε. 21. 2). ΙΙΙίιΐδ ίΐ.ιπυβ (Ιίνίιίαδ χιιιυΙοιηιΐΓ, ίιιιί-

ΐοιιιιΐΓ ρΓοροδίΐί ιιι.ίβηίΓιοοηΐίβηι , υΐ Γοροδί(3 ίΙΙί Ι>οη«

(•οιι50ΐ|υ;ιιηιΐΓ : ςυχ ηθδ οηιηβδ 3(1ίρίδεί οοιιΐίιιςιιΐ,

{,Ί'.ιΐί» εΐ οοιιίςηϊΐιιΐϋ ϋοιηϊηί ηοδίΓΪ ίι•5υ ΟιήδΙί, οιιιιι

ςηο ΡαΐΓΪ, δίιιιυΐιιιιε 53πε(ο δρίηΐιιί, ςΙοΓΪα, ίηιρε-

Γϊιιιιι,ΙιυηοΓ, ικιιιο οι 50Μ1 ρβΓ, ει ίη δχειιΐβ δχειιΐοηιηι.

Αιιιειι.

δΕΚΜΟ II.

(,'μγ ίη ιυΙε ει Ιιιηα ει οβΙο ει αΐϋα άίχίτϊΐ : ΚίιιΙ, ίη Ιυ-

ηύηε ανίεηι, Καείηηιυδ ; εΙ φύάηιηη ιί! ίΙΙιιιΙ, ΛιΙ

ίιικίβίηοιη (Οεη. 1.5. 6. 26 ).

1. νί* ΟΓα/ίοηίι Εί<•/ί*ίατ. — Νιιπΐ(|«πϋ ιηοιιιίιιι ΐι*

ςαχβΐΐοηυιη, ςοχ νοϋίδ ηυρβΓ βιιηι ρΓοροδίΐχ ? Ιιι

ΐ:ιιιΐ3ΐιι ειιίιη βΓΓοββηΐίβηι οι 3η(1.ιεί3ΐη ηοβ ρΓονεχί-

8ΐίδ, ιιΐ πυχδΐίοηοδ ίηΐΓβρϊάε 3££Γ£(Ιί3ΐτ)υΓ : ίιικι ιιοο

3υα3θίχ ηεε 3ΐτθ£*ηΙίχ ίο" ίβείηυδ 651. Νοη ειιίιη νί•

' Β''3,ο<(•ΗρίΗ»ι»«η•ίηΜ1νβ1 >ά (Ιεηιρ1>•"'
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πΐιυβ ηοδίπδ οοηΠάοηΐεί , βοά ηηΐΪ9ΐ"ιΐαπτι ρι-οο'ώιυ αε

νββίπδ 0(ηηΪ8 εοηιηιΐΐΐεηιεδ ηά δΐ»άΐυπι ηοβ αεεΐηχΐ-

ιηυδ. Ταιιία ρογγο νίδ εδί ρρεευπι Εοε1β3Ϊχ , υΐ Ιΐοεί

ιεηβ'» π»"1• Ίυί"η Ι»Ρ»ι1ε8 ββδεηιυδ, ρεηηί ηυανΐδ 1ε-

νΐοι-επι Γιηβοηιη ηοδίπιπι βΓΓιεΐίηΐ. Νβιη δίουΐ ϊη ιηε-

ιΐί» η»νΐ ΐηεΐάειίδ νεία ζερηνι-υβ δα^ιΗ» νείοοΐϋδεγιη-

1>3ηι ρΓΟΓηονεΙ : δΐε ει ϊη Ιΐη^ιιαηι άΐεοηΐΐδ ίηοΜβηβ

σταΐίο Εεείεβΐχ, νεηεηιεηΐ'ιυδ πυβηι ζερίιγι-οδ βεπηο-

ηοπι ρΓοηιονβΐ. ΡΓορίεΓεα ιιοβ ειΐίπι ηυοίϊάΐε εοηΠ-

άεηΙεΓ αά εεΠαη.βη ηοδ ηεεΊηκ'ιπίϋδ. δι βηϊπι ΐη

βχίεΓηϊδ εεηηπιΐη'ώυδ ηυΊδρίαπι , ευί άεοεπι Ιαηΐυηι

βυΐ νΪ8«ηΙϊ ΓυεπηΙ »η»ϊεϊ ΐη Ιηηΐο ρορυΐο, βΙαεπίεΓ ϊη

ηι•οη;ιιη άεβεεηάΐΐ : ηιυΐΐο πιοβΐδ ηοδ, αυΐ ηοη άεεεπι

ηυΐ νί^ΐηΐί. δειΐ ΐοΐυιη Ιηε3ΐπιπι εχ Γπ»ΐπ1>υδ ραίπ-

Ιηιβψιε εοηΠηίυπι Ιια1>ειηιΐ5, οοηΠάεηΐεΓ ΐά 3$;εηιυ8.

Τηιββίδΐ ίη εχΙει•ηΐδ εεπβηήηΐΐηΐδ ηοη ιηοΙίαπι ρι-οάεβΐ

*ΐΜεΐχ οβηαηΓι ?ρεεΐαΐοι•, ηΐδϊ ίοΓίβ ηΐ οίβηιεί εΐ

ΙιικΙεΙ ςυχ ($βπιηΐυ.Γ, °ι 'η δυρεποπ Ιοοο 8εάοηβ

ευιη ΗΓιβ οοηΐεηάβΐ, α,υί εοηΐΓβάΐευηΐ : ΐη δΐηάίιητ»

νεΓΟ άεβεεηάεΓε, ηιβηυηιςυε ροιτΐβει-β, νεί 3άνοι•8α-

γ'ιϊ ρεάεπι Ιπιηει-ε, νεί βΐΐυά είυδπιοάΐ ςυΐάρΐβπι

«8ιϊΓε, ηιίιιίηΐε ϋεεί. Ο,υί εη'ιηι βΐ) ϊηϊΐΐο εει•1ηηιΐηα

ΠΙα εοηδίΐΐιιεπιηΐ, ίουΐ'ιβ ραϋδ άεΠχίδ, 30 Γυηΐουβ ΐη

βγι-υηι εχίοηδΐδ βρεοΐΛίΟΓυπι ϊηδαηΐβπι ΒΓοεηΙ. Ο,ιιίά

νεΓΟ ιηίπιηι, δι άεδεεηάει-ε δρεείβίοπ ηοη ϋεεί, ευιη

ει ρηΐχδΐι-χ ηιηξΐδίΓυηι ]υ!)εαηΐ Γοπδ δεάοηίοπ» ϊυχίβ

3ΐβιι:ιιη , 3 Ιοη^ο οεΓίβιιΙΐΙηΐδ άοοίπηχ δυΐκΐϋΐυιη

ρΓχυει-ε, ρΓΟρβ νεΓΟ ηοη δΐηαηΐ βεεεύετε 1 Ηΐο νεΓΟ

ιιοη ΐΐ3 Οι ; βεά βΐ οΌοΙογϊ ει $ρεεΐ3ΐοΓΪ Ηεεί αά ηοδ

άεδεεηάβΓΟ, οίςιιε βΙΓβοΐυ ρωρο 3(1δΐαΓε, ρτεεΐουδ-

οηο νΪΓ8δ αάάεΓΟ. Αβε εΓ§ο ηιοι-ε βΐΐιίείαπιπι ΗΙοπιιιι

:ΐ£$;ι•εάΊαηιιιι• εεΓΙβηιΐηβ. δίφιίάεη) ΐΐϋ ευηι δε ΐηνί-

εειη πιεάΐοβ ρι-βηβηϋβπιιΐ, 30 νί ηεχυυπι ίυεπηι :\ι1

εΐΓευπίδίαηΙεπι δε Γοπδ Ιυι•1)απι ίηιρυΐδΐ ρΓορίεΓ βη-

£ϋδΓΐ3δ Ιοεί, ηεχΐυυδ δοΐιιΐΐδ :ηΙ εειΊαπιΐηΐδ Ιοοιιιιι

ΓϋΓ$αδ ΓενεΓίαηΐϋΓ : άείηάε ι-εάειιπίεδ ηοη ΓβοΓι εοπ-

£Γ0<1ΐιιη(ιΐΓ ΠΙΓ5ΙΙ5, \ ΐ'πιιιι ϊη εοπκίοηι $ε ηεχυυπι πιο-

ιΐιιιη δΐϊΐυιηα,υβ Γε$ΐΐΐυυηΙ, ΐη φιο αη(ε3 μιιιι <1ίνί>ί.

ΟιιμικΙο ϊβΐΐιΐΓ ηοδ (ΐυοςυε δΟΓηιοηειη 3ΐ)8θ1νεΓ8 Ιοεΐ

3ΐι§υ8ΐϊα εοεςΐΐ, 3§ε αά ΐρδυηι Ιοεηπι εεΓΟπιΐιιΐδ τε-

νεηεηΐεδ , ηεχυβ αϊ» ΐϊδ ηηχ ήοάίεΓηο άίε ηοοίδ

βυηΐ 1εεΐ3 δοΐνΐηιυδ. Ει άϊχϊΐ ΰεια , ϊη^υίΐ, Ραάαηιν»

Ιιοιηιηοη αά νηιιηϊηαη €1 ίίιηίΓιΙιιι/ίιΐύΐη ικϋταηι

(<;«π. 1. 25).

('.ητ ϋαιίί άϊχετίί, Γιιοΐηηιυ» Ιιοηιϊηοηι, ηοη, Υ'Μ

ηυαιο. — (α)Οηυπι ηοο ρπηιυηι ((υχβΐΐυ (Ιί^ηπι», οογ

Ιηικίοηι, ευηι οχΐιιηι ΟβΓεί, ηιΐδίριηηι ιΐϊεΐιιηι δΐ( , Γα-

άαηιηι, 88(1, ΕΉιΐ αιΊιιιη, Ρίαί Ιιιχ, αίφΐβ ίΐ;ι ΐη δΐη^ιι-

Ιϊδ ΟΓΡηίιίΓΛΓυιη ^εηεΓΪυυβ : η'ιε υογο εοΐιιπι 3αΊΙΐΙυιη

&ΐι ίΙΙυιΙ, ΡαάαηΐΗ», οΐ εοηδϋίοηι αε «ΙεΙϊυεΓαΐϊο εΐ ευηι

αΙΐοΓΟ αυορκιιη Ιιοηοηδ εοη&οτίε εοηιηιυηΐεαιϊο ? Οιιίδ-

ιΐ3ΐα ί^ίΐιΐΓ ϊΙΙε ΐηικίυιιι «31 αυΐ εΓεαηιΙαδ , εω ΐαηΐυιη

ΙιοηοΓίδ (ΙβΓϋΓηΐιΐΓ ? ΙΙοιηο εδί , ιιιηςιιιιιη ΐΐίικί ηηίιικιΙ

ο 1 3(1ιοΪΓαΙ>ϋο , (ΐιιοϋ<|ΐΐιί αιηηϊ ΰτοαίπτα ρΓΧδΙηηΐίυδ εβί

βμικί ϋευιη, ρτορίετ αυεηι εχΐυπι ε( ΐεπα ε( ιιιαιο

αε Γβΐίηυιιιη οιηηε εΓεαίυΓΧ εοΓριΐδ εδί εοηάίΐυηι :

(η) Ηίβ ρτοτ5ϋ5 δίπιίΐίίΐ ίιβόβΐ ιΐοβι. 8 ίη οβηββίηι, οοΙ. 70,

ίηιυ μεΓ ιοΙβοι ρβηο ιιοηιίΐΐίΐηι. Ιη βεηιιεηΐίΐηκ εΐίίηα ιιοι»

Ι ϊιιοϊ Ιι^αϊΐηοίίί τερβπΜ.

Ιιοηιο, ειι]υδ ίΐα Οεηδ δβΐυΐεηι αϋιιιηανίι, ηΐ ηε ϋιιί^ο^

ηΐΐο ςαίάεπι δυο ρΓοριεΓ ευιη ρ3ΓεεΓε( : ηβαυο ειιιιη

οιηηϊιι ρΓΧ3(3Γε ιηοΙίΓΐηυβ άβδίΐιϋ, αοηβε ΐη 3ΐ1υιη

ενοείυιη ΐη *υ3 (Ι^χίοτη εοΐΐοοβνΐΐ. ΕηίιηνεΓο οΐβιηδΐ

ίά ΡηυΙιΐδ ιΐίοεηδ : ϋοηηεηίάΐανίί (Ι ΰοηαάπ* /ναι ιιο•

«η αΒΐε$ΐίοα( ΐη 6'Λπ'ίίο /«κ (ΕρΙιε$. 2. 6). ΡΓορΐβΓε.1

οοηδϋίυηι εΐ αεΙίϋεΓαιίο ει εοπιιηυηίεαίΐο , ηοη ςυο<1

ΐηάί^εαΐ εοηδΐΐΐο ϋου$ ; 3ΐ)δΐΐ : δειΐ ΐρβα νεΓοοηιηι

ίΙβίίΓα ρΓχ 80 ίεΠ ΙιοηοΓΟηι, ςυϊ ηββοεηΐΐ άβίεηυΓ.

Ουΐ Γιΐ ηιιίειη , άΐεεί αΐίςαίδ , δι ρι,ι•8ΐ;ιιιΐίορ ε$1

Ιοίο ηιυηιΐο, υ[ ρο8( ιηυηϋυηι ρίοϋιιεηΐυΓ ? 01) Ιιοο

ΐρβαιη ηίπιΐΓυηι , συοά πιυηάο ρΓΧδΙοηΐϊοΓ μι. Ναι»

(μιεπΐ3ά,πιου,Ηπι ΐη^ΓεβδηΓΟ ΐη υΓϋειη ςυαηκίοιη Ιιιιρο-

ταΐΟΓΟ , άυεβδ , ρΓχίεείΐ , 83ΐε11ΐΐβδ , οηιιιεδαυε δβΓνϊ

ρΓχεοϋυηΐ, υΐ ραίαιίο αύοπιιιΐο, «ι οηιιιί αΐϊο ιηίιιί-

δίοπο ρΓχραπιΐο , ηια^ηο ευιη Ιιοπογο Ιιμ]ιοπι1ομ•ιιι

εχείρΐβηΐ : βίε ηΐηιίι-υπι εΐ Ιιίε , ηπαβί ίιιΐιοα'υοεηο'υδ

γοχ οδβεΐ, δοΐ ρΓχεεδβΐι , εχΐυιη ρΓχευευΓπΐ, ρηι»

ΐηβΓεδβυπι εδί Ιυηιεη, ΟΓεαία δυιιΐ οηιιιίη ει αϋοηκιία ,

Ιυιηηυε ηιυΐΐο ευηι Ιιοηοπ: Ιιοηιο ΐηίΓοϋυεΐΐυΓ (β).

\Όςαη, Ρβεΐαηιυδ , άίιαιίΐι , ιϋ αά ϋηιρβίΗΐιιΐΗ ί>ά

/ϊη'κπι αα,ηοκβηάιιηι Ιιοιία νΐήΐαϊχ αάάηαιί. Αηίητο-

ροιηοι-ρΐιίΐίΐ! τεάατρ,ηϊΐ. — Εαάαιηιιι Ιιοηιϊηεηι αά ίιιιο-

αϊηαη. Αυάΐαι ^υα'xυ8. Αά ςυεπι άϊείι ϋουδ, Ρααα-

ΙΙΙΗ5 .'Μοδΐδ δοηΐ ΙΐιεΓΧ, Μοβίβ, ευί 8β ετεϋεΓε ϋΐευηΐ,

ει ιηεηΐΐυηΐυΓ. υΐ εηΐηι δεΐϊδ ΐΙΙοδ ηιεηΐΐη οι ιιοη

ΟΓεάοΓβ, ΟΐΓΐδίυηι ΊΙΙοδ εοιινΐηεεηιειη αυιΐί, βε άίεοη-

Ιεπι : 8ί ετεάετβίΪΒ Μοι/ιί, πεάβηΐΐι ει ηιι'Αϊ (4οαη. ο.

46). ϋαιη υογο αρυά ΐΐΐοβ ςυΐάεηι «ιιηΐ Ιίϋπ, αρικ) ηοβ

ηιιίοιη 1ί!)Γθι-υηι Ιηεδβυπιβ : ;ιρικΙ ίΐΐοδ ΙιΙογχ, ρριιιΐ

ηοδ ει Ιΐίετχ, εΐ δεπίεηΐΐχ. Αά ηιιεηι ΐςϊΐιΐΓ άίεϊι,

ΕιιάαιηιΐΒ Ηοηήηετη ? Αά αη^οΐιιιιι , ίηηυίΐ , νεί ηά ατ•

εΐιηη^εΐυιη δΐηιρϋείίοι• νει-Ιι;! ίαείΐ. 131 ειιίπ» νειϋε-

ΐ'οιιοδ Γαιηυΐΐ, άυιη αϊ) Ηεΐ'ΐ» ;κ•(ίι<;ιιι1ιιγ, πεε ΙμΙκ-ιιΙ

ςυοά εϊδ βρετίε ΓΟ^ροηϋεαηΐ, ιριίϋΐ|ΐιίά ΐη ϋιιεε <ιιι νι»-

ηεηΐ ρΐ'ϋίοπιιπ : δΐε ει νο$ ;ιϋ αη^εΐιιηι εΙ ΠΓεΙιαη^ε-

Ιιιιιι Ιιχε εδ$ε άίεΐ3 νυΐιίδ. Οαεπι ΐηηάοηι βηςε)υηι?

ςυεηι 3ΓεΗαηξε1υηηι? Νεςυβ εηΐιη 3ηβεΙοπιηι ε$ΐ εΓεαΓε,

ηεφιε .ΊΓεΙι;ιιι<;οΙοηιηι Ηχε οροΓίΓί. 1>υ»Γε νεη> εβη»

εχΐυηι ηυΐάεηι εοηάβΓεί, ηοη άΐχϊΐ ηιι^είο ει αΓεΙιαπ-

βοϊο, βεά ρεΓ βε ΐΐΐυηι ρι•οάιιχΐΙ : ευηι νεΓΟ εχίο κ>ΐο-

ηυο ηιυηάο ρΓχείαηΐΐιΐδ αηϊιιιαΐ ρι-οάιιχΐι Ιιοιοίιιι ικ ,

ΐυιη δΟΓτοδ δίοΐ δοεΐοβ ετεαίΐοηΐβ ηάδοΐδεΐΐ ?

2. Νοπ ΐΐα εβί, ρΐηηε ηοη ΐΐα ε^Ι ; ηοίρρε 3ηκβ1βν

Γυπι βδΐ 33δΐδΙεΓ0, ιιοη εΡΟϊΓβ : 3ΓεΙιαηβεΙθΓθΐ» ε*ί

ηιΐηΪ3ΐΓ3Γε, ηοη ρβηΐεΐρεηι εδδε βεηΐεηΐΐχ ει εοη$ϋϋ.

Αυάί ςυΐά άε νίππίΐίιυδ 8εΓ»ρΙιΊπι, ςοχ 3Γοη3η§εΓΐ8

δΐιηΐ εεΙδΐοΓεδ, άΐε3ΐ Ιδβΐβδ : Υϊάϊ ΰοτηνικη κάεηκηιι

ίαρβϊ αοίίηηι ηχεείίΐαη εί ίΐαναΐηιη, «/ 8ηαρΜΐΗ αά$1β-

ΟαηΙ Ίη «Γίΐηίκ ς/Ήί ; ίεχ αΙ« ηηχ, (Ι $εχ ιιΙα: αΐκή ; «Ι

άιιαοια ηιι'ιάιΊΐι α/ι'β ορβτΐεοαηΐ [αεϊβ$ ί«ο« ( /«αϊ. 6. 1.2),

αϊ δεΐΐίεεί οευΐοβ 8υο8 ιπαηΐΓεηΐ , ςμιοά εχδϊΐϊβηίειτι ε

δοϋο Γυ1(5θΐ•οπ> 8ΐΐδΓιηεΓε ηοη ροδβεηΐ. 0«ίά 8* ? 8β-

Γ3ρ1ιΐιη αάδίαηΐ, ει ι.ηιιία δυηΐ ϋάιιιΐπιϋοηο 3ε δΙυροΓβ

εοΓΓερΟ, ΐάαυε ευιη Γ)οί νΐάεαηΐ ϊηάιι1ςοηΐΐ»ιη ; αηρϋ

λόγο ει εοηδΐΐϋ βυηι ραηΐεΐροδ , εοηβιιΐΐοΐϊοηίδψΐϋ

(α) νϊιΐι; ίΐηιιίεηι 5ΐ•ιιΐοιιΐι»ιιι ιιοηι. δ ιιι Οοη.
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τών προέδρων κα\ ταΐς ύμετέραις τδ πάν έπιρ\δίψαντίς

άπεδυσάμεθα πρδς τδ στάδιον. Ευχή δέ Εκκλησία;

τοσούτον δύναται, ώς ε! κα\ λίθων ήμεν άφωνδτεροι,

πτερού παντδς κουφοτέραν ήμΐν τήν γλώτταν ίργά-

σασθαι. "Ωσπερ γαρ ζέφυρος εις μέσα τής νηδς έμ-

πεσών τα ιστία, βέλους όξύτερον παραπέμπει τδ

σκάφος • οϋτω καΐ Εκκλησίας ευχή ε!ς τήν τού λέ

γοντος έμπεσοΰσα γλώτταν, ζέφυρου σφοδρίτερον πα

ραπέμπει τδν λόγον. Διδ καΐ ήμεϊς καθ' έχάστην

ήμεραν θαρ^οϋντες άποδυόμεθα. Ει γαρ επί των

έξωθεν αγώνων δέκα τις μόνον, ή είκοσι έχων έραστάς

Ιν δήμω τοσούτω, μετά προθυμίας εις τδν αγώνα κάτ-

εισι • πολλώ μάλλον ήμεΐς, όπου ού δέκα, ουδέ είκοσι

μόνον, άλλ' άπαν ήμΐν τδ Οίατρον έξ αδελφών και πα

τέρων σύγκειται, θα^όοΰντε; τοϋτο ποιήσομεν. Καίτοι

γε έπ\τών έξωθεν αγώνων ουδέν άν μέγακαρ-ώσαιτο

δ αγωνιστής παρόι τοΰ θεατού , άλλ' ή όσον βοήσαι

εκείνον, καΐ Οαυμάσαι τά γεγενημίνα, κα\ φιλονεική-

σαι τοις άντιλέγουσιν άνω καΟήμενον • καταβήναι δε

εις τδ στάϊιον, κα\ γβρα όρέξαι, κα\ έλκύσαι πόδα τοΰ

ανταγωνιζομένου, ή άλλο τι τοιούτον έπιδείξασθαι,

τούτοις ού θέμις. Ο! γάρ τους αγώνας εκείνους έξ

αρχής διαταξάμενοι, σκόλοπα; πήξαντε; δξεί; , και

σχοινιά κύκλω περιβαλόντε;, οϋτω τών θεατών τήν

μανίαν εΓργουσι. ΚαΙ τ£ θαυμαστδν, ει θεατή κατα

βήναι ού θέμις, όπουγε και τδν παιδοτρίβην έξω παρά

τήν κδνιν καθίσαντες, πόρ^ωθεν τήν άπδ της διδα

σκαλίας συμμαχίαν εϊσάγειν τοις αγωνιζόμενοι; κε-

λεύουσι, πλησίον δέ ού κ έώσιν έλΟεϊν; Άλλ' ούκ εν

ταύθα ούτως• άλλα κα\ όιδασκάλω κα\ θεατή κατα

βήναι πρδ; ημάς ϊνι, κα\ έγγύ; στήναι τή διαθέσει,

κα\διά τών ευχών ήμΐν συγκροτήσαι τήνδύναμιν [652].

Λεύρο γούν κατ' αυτούς εκείνου; τους άθλητά; τών

παλαισμάτων άψώμεθα. ΚαΙ γάρ έπειδάν εκείνοι

μέσους εαυτούς κατασχόντε;, ΰπδ τής βίας τών άμ-

μάτων πρδς τδν έξωθεν αυτούς περιεστώτα έξακον-

τισθώσιν δχλον διά τήν τοΰ τόπου στενοχωρίαν, λύ-

σαντες τά άμματα, πρδς τδν τής αγωνίας πάλιν

επανέρχονται τόπον • είτα έπανελθόντες ούκ ορθοί

συμπλέκονται πάλιν, άλλ' έν έκείνω τώ τρόπω τών

δεσμών εαυτούς καταστήιαντες, έν ψ κα'ι δντες δι-

ελύΟησαν. ΈπεΙ ουν κ*\ ημάς ή τόπου στενοχώρια

καταλΰσαι τδν λόγον ήνάγκασε, φέρε πρδς τδν τόπον

τής αγωνίας έπανελθόντες, τά άμματα λύσωμεν άπδ

τών τήμερον άναγνωσθέντων ήμΐν. Καϊ είχεν ό θεός,

φησ\, Ποιήσωμεν άνθρωχον χατ" είχύνα χαϊ ύμοΐω-

σιν ι\μετέραν.

"Εν πρώτον τούτο άξιον ζητήσαι, τί δήποτε, δτε

μέν δ ούρανδς έγίνετο, ούδαμοΰτδ, /7οι»}σω/ί«ν,είρη-

ται, άλλα, Γενηθήτω ουρανός, ΓενηΟήτω νώς,

και καθ' ϊκαστον τής κτίσεως μέρος ούτω; • ενταύθα

δε τδ, Ποιήσωμεν, πρόσκειται μόνον, βουλή χα\ αχέ-

ψι; κα\ πρδ; Ετερον τίνα δμότιμον άνακοίνωσις ; Τί;

ποτέ άρα έστ\ν δ δήμιου ργείσθαι μέλλων, δτι τοσαύ-

τη; απολαύει τιμής ; "Ανθρωπος έστι, τδ μέγα ζώον

κα\ θαυμαστδν, κα\ τής κτίσεως άπατης τφ θεψ τι-

μιώτερον, δι' δν ούρανδς χα\ γή καΐ θάλαττα χα\ τδ

λοιπδν άπαν τής κτίσεως σώμα * άνθρωπος, οΰ τής

σωτηρίας ούτως δ θεδς ήράσθη, ώ; μηδέ τοΰ Μονογε

νούς φεΐσασθαι βι' αυτόν ού γάράπέστη πάντα ποιών

κα\ πραγματευόμενος , έως αύτδν άναγαγών ίχάθ-

ισενέν δεξιά εαυτού. Κα'ι βοϊ Παύλος λέγων Σι•νή-

γειρε χαϊ συνεκάΟισεν ή/«ϊ{• έν δεξιοί έαυτοϋ έν το'ς

έχονρανίοις έν Χριστψ Ιησού. Διά τούτο βουλή

υ.οΧ σκέψις κα\ άνακοίνωσις, ούκ επειδή δ θεδς βου•

λής δείται ■ μή γένοιτο • άλλα τώ σχήματι τών βη

μάτων τήν εις τδν γενόμενον ήμΐν ενδείκνυται τιμήν.

ΚαΙ πώς, φησίν, εί τού κόσμου τιμιώτερός έστι παν

τδς, ύστερον τού κόσμου * παράγεται ; Δι' αύτδ τούτο,

επειδή τού κόσμου τιμιώτερός έστιν. "Ωσπερ γάρ βα

σιλέως εις τίνα πόλιν έλαύνειν μέλλοντος, στρατηγοί

και ύπαρχοι κα\ δορυφόροι και πάντες οΐ δούλοι προ-

φΟάνουσιν, ίνα τά βασίλεια παρασχευάσαντες, κα\ πά-

σαν τήν άλλην εύτρεπίσαντες Οεραπείαν, μετά πολλής

τή; τιμή; ύποδέςωνται τδν βασιλέα" ούτω δή χαϊ

ενταύθα, καθάπερ βασιλέως εϊσάγεσθαι μέλλοντος,

προέφθασεν δ ήλιος, προέδραμεν δ ούρανδς , προεισ-

ήλθε τδ φώ; , άπαντα γέγονε καΐ εύτρεπίσθη, κα\

τότε δ άνθρωπος μετά πολλής ύστερον είσάγεται τής

τιμής.

Ποιήσωμεν άνθρωχον χατ" είχόνα. Άκουέτω δ

Ιουδαίος. Πρδς τίνα φησ\ν δ θεδς, Ποιήσωμεν ; Μωύ•

σέως έστ'ι τά γράμματα, Μωϋσέως, φ πιστεύειν ψευ

δόμενοι φασι. ΚαΙ δτι ψεύδονται κα\ ού πιστεϋουσιν,

άχουε τού Χριστού διελέγχοντος αυτούς κα\ λέγοντος•

ΕΙ έχιστεύετε Μωϋσεί, έχιστεύετε αν έμοΐ. Νύν

δε παρ' έκείνοις μέν τά βιβλία, παρ' ήμΐν δέ τών βιΤ

βλίων ό θησαυρός • παρ' έκεΐνοις τά γράμματα, [055]

παρ' ήμΐν κα'ι τά γράμματα χαΐ τά νοήματα. Πρδ; τίνα

ούν, είπε, λέγει, Ποιήσωμεν άνθρωχον ; Πρδ; άγγε-

λον, φησ\ν, ή πρδς άρχάγγελον απλώς φθέγγεται.

Καθάπερ γάρ οι μαστιγίαι τών ο'ιχετών παρά τών δε

σποτών εγκαλούμενοι, και έξ ευθείας ούκ έχοντες

άποχρίνασθαι, τδ έπελθδν άπαν προσφέρουσιν ' οϋτω

δή καΐ ύμεις, Προς άγγελον, φατέ, και άρχάγγελον

είπε. Ποίον άγγελον ; ποίον άρχάγγελον * ; Ού γάρ

αγγέλων έττΛτδδημιουργείν, ουδέ αρχαγγέλων τδ έρ-

γάζεσθαι ταύτα. Τίνος δέ ένεκεν, ότε μέν τδν ούρανδν

έποίησεν, ούκ εΐπεν άγγέλω κα\ άρχαγγέλω, άλλα δι*

εαυτού παρήγαγεν : δτε δέ τδ τιμιώτερον ουρανού και

παντδς κόσμου παρήγαγε ζώον , τδν άνθρωπον, τότε

τους δούλους κοινωνούς λαμβάνει τής δημιουργίας ;

β'. Ούκ έστι ταύτα, ούκ έστι• αγγέλων γάρ τδ παρεσ-

τάναι, ού τδδημιουργείν αρχαγγέλων τδλειτουργείν,

ουχί τδ γνώμης κοινωνείν κα\ βουλής. "Ακουσον τί φη-

σιν Ησαΐας περί τών Σεραφιμ δυνάμεων, τών ανωτέ

ρω τών αρχαγγέλων • Εϊδον τύν Κύριο• χαβι'ιμενον

έ.ιΐ θρόνου ν^-η.Ιού χαϊ επηρμένου, χαΐ τά Σερα-

ιρϊμ χαρειστήχεισαν χύκΛψ αύτοΰ • ίξ χτέρνχες τφ

ένΐ, χαϊ έξ χτέρυ-χες τφ ένΐ • χαϊ ταΐς μέν δνσΐ

χτέρνξι χατεχάΧυχτον τα χρόσωχα εαυτών, άπο»

τειχίζουσαι δηλονότι τάς δψεις, διά τδ μή δύνασθαι

τήν έκ τοΰ θρόνου φερομένην άστραπήν ύποδέξασθαι.

Τί λέγεις ; Τά μέν Σεραφίμ παρεστήκασι , κα\ έ»

θαύματι τοσούτω είσΐ και εκπλήξει, κα'ι ίο^ζλ συγκα-

τάβασιν θεού βλέποντα • άγγελοι δέ κα'ι γνώμης κοι-

νωνοΰσιν αύτψ , κα\ σκέψεως μετέχουσιν ; 'Αλλ' ούχ

άν έχοι λόγον. 'Αλλά τίς έστι πρδς όνφησι,Ι7ο/»)ο•ω-

* Κθ|}. ΰιτιερος τοΰ κόσμου.

'" Ι'υ-ίΐ ίρ/άγγε'/ον 1ι:«: ιιι^ίΐ'ίιιηΙυΓ ίιι Βο^' β( ίηνίΙ.

ιϊπι. Ι/λο' άγγελον, ποίον άοχάγγελον; ού γάρ άγγΛων ίβτΙ

το 4ηι*ι3».- γίϊν, σνδέ αρχαγγέλων. Ου» ιίβευοΐ ίο ΜοτβΙ.
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μεγάνθρωΛΰν ; Ό θαυμαστά; σύμβουλο;, 4 εξουσια

στή;, ό θεδ; ό ίσχυρδς, 4 άρχων τής ειρήνης, δπατήρ

τοϋ μέλλοντος αιώνος, ούτος 4 μονογενή; τοϋ θεού

ΥΙό;. Πρδ; εκείνον τοίνυν λέγει, Ποιήσωμεν άνθρω-

αον χατ' εΙκόνα καϊ χαθ' όμοίωσιν η^ιετέραν.

Ουδέ γάρ είπε τήν έμήν χα'ι τήν σήν, ή τήν έμήν κα\

την υμών, άλλα, Κατ εΙκόνα ημετέρα*• », μίαν δη

λών τήν εικόνα και μίαν την δμοίωσιν θεού δε και

αγγέλων ούκ Εστιν είκών μία, ουδέ όμοίωσις μία.

Πώς γάρ άν εϊη τοϋ Δεσπότου καϊ τών λειτουργών

είκών μία κα\ δμοίωσις ; "Ωστε πάντοθεν ύμϊν δ λί

γος έλήλεγκται • κα\ γάρ αρχή; εϊκδνα έδήλωσεν εν

ταύθα, καθώς κα\ τδ έξης δηλοϊ. Ειπών γάρ Κατ' εΙ

κόνα χαΐ χαθ' όμοίωσιν, έπήγαγε, Καϊ άρχέτωσαν

τών Ιχθύων της θαλάσσης • αρχή δέ θεού καϊ άγ •

γέλων ουκ άν είη μία. Πώς γάρ , τών δούλων καϊ

τοϋ Δεσπότου, τών λειτουργών κα\ τοϋ κελεύοντο;;

'Αλλά κα\ έτεροι πάλιν ήμϊν έπιφύονταί τίνες λέγον

τες, δτι είκδνα 4 θεδς έχει τοιαύτην, οϊαν κα\ ήμεϊ;,

χαχώς νοοϋντες τδ είρήμένον . Ού γάρ ουσίας εΐπεν

εικόνα, άλλα αρχής είκδνα, καθώς δηλώσομεν έκ τών

έξης επαγόμενων. "Οτι γάρ ούκ Ιστι τδ θείον άνθρω-

πδμορφον, άκουσον τοϋ Παύλου λέγοντος ■ Άνηρ μέν

γάρ ουκ οφείλει κατακαΧύπτεσθαι •>, είχών χα)

δόξα θεοΰ νχάρχων γυνή δέ δόξα ανδρός έστι'

δώ δρείΜι, φησι, κάλυμμα ίχειν έαϊ τής κεφαλής.

[65*1 Κα\ μήν εΐ είκδνα ενταύθα τούτο είπε, τδ άπα-

ράλλακτον τής μορφής τής πρδ; τδν θεδν δηλών, καϊ

διί τούτο είκών άνθρωπο; θεοΰ καλείται, δτι ό θεδς

οϋτω διατετύπωται• ούκοϋν κατ' εκείνους ούκ έχρήν

μόνον τδν άνδρα εικόνα λέγεσθαι, άλλα και τήν γυ

ναίκα. Γυναικδς γάρ κα\ άνδρδς εΤς 4 τύπος κα\ δ

χαράκτη ρ, κα\ ή δμοίωσι; μία. Τίνο; ουν ένεκεν δ

άνήρ είκών τοϋ θεού λέγεται, ή γυνή δέ ούκέτι; "Οτι

ού τήν είκδνα τήν έν τη" μορφή• λέγει, άλλα τήν είκδνα

τήν κατά τήν αρχήν, ήν δ άνήρ Ιχει μδνο;, ούκέτι

δε κα\ ή γυνή. Ούτος μέν γάρ ούδενι ύποτέτακται•

εκείνη δέ ύπδ τούτον γέγονε , καθώς δ θεό; φησι•

Πρδς τδν άνδρα σον ή αποστροφή σον, καϊ αυτός

σου κυριεύσει. Διά τούτο δ μεν άνήρ είκών τοϋ

θ;οϋ , επειδή ούδένα έχει άνιότερον , καθάπερ ουδέ

τού θεού άνώτερδς τις έστιν, άλλα πάντων άρχει• ή

γυνή δέ δόξα τού άνδρδς, επειδή τω άνδρι ύποτέτα•

χται. Κα\ πάλιν άλλαχοΰ φησιν Ούκ ύφείλομεν

γ#νσώ, ή άργύρφ , η λίθω, ή χαράγματι τέχνης,

ί) ένθνμήσεως άνθρωπου νομίζειν τύ θείον είναι

δμοιον. "Ο δέ λέγει , τοιοΰτδν έστιν • Ού μδνον τους

δρώμενους τύπους έκβέβηκε « , φησ\, τδ θείον, άλλ'

ουδέ διάνοια διατυπώσαι τδ τοιούτον δύναιτ' άν, ό-οϊός

έστιν δ θεδς. Πώς ούν άνθρωπου θεδς μορφήν Εχειν

δύναιτ' άν, δπδτε ό Παΰλος μηδέ διάνοιαν είναι μηδε-

μίαν τήν δυναμένην τυπώσαι παρ' εαυτή λέγει τού

θεοΰ τήν ούσίαν ; Τήν γάρ ήμετέραν μορφήν κα\ τδν

τύπον άπαντες (ίαδίω; παρ' εαυτοί; άνατυπώσαιμεν

άν κατά τοϋ; λογισμού;. Πάλιν τοϋ; περί ελεημοσύ

νης έπαγαγείν λόγους χα\ νύν έβουλόμην, άλλ' δ και-

ρδς ημάς ούκ άφίησι ■ διδ πρδς σιγήν τρέψωμεν λοι-

πδν έαυτοϋς, εκείνο παρεγγυήσαντες ύμίν, μετά

ακρίβεια; άπαντα κατέχειν τά είρημένα, κα\ πολλήν

τής δρθής πολιτείας ποιείσθαι τήν πρδνοιαν , ίνα μή

* ΗίΡ 1)Η3β<ΐ3Γη (ΙβΕΓΪΟΐ ίη ΜοΓβΙ.

Ι> Κββ• ««τακαλύπτισβαι τήν κεφαλήν

0 Ηρ£. &να£έ6τ,κ(.

μάτην καϊ εική ίντα\>^α συλλεγώμεθα. Κάν γάρ δο

γμάτων δρθότητα διατηρώμεν, τήςτών έργων αρετής

μή προσούσης, πάντως έκπεσούμεθα τής αιωνίου)

ζωής. Ού πάς γάρ, φησΙν, ό Λέγων μοι. Κύριε, Κύ

ριε, εϊσελεύσεται είςτήν βασιΛείαν τών ουρανών,

άλΧ ό χοιών τύ θέλημα τοϋ Πατρός μου τον έν

τοις ούρανοΤς. Ποιώμεν ουν τδ θέλημα τοϋ θεού μετά

σπουδής άπάσης χα\ προθυμίας, ίνα δυνηθώμεν εις

τους ουρανούς είσελθεϊν, και τών άποκειμένων αγα

θών τοϊ; άγαπώσι τδν θεδν έπιτυχείν • ων γένοιτο

πάντας ήμά; έπιτυχείν, χάριτι καϊ φιλανθρωπία τού

Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, μεθ' ού τω Ηατρι,

άμ.α τω άγίψ Πνεύματι δόξα, κράτο;, τιμή, νύν χα\

άε\, κα\ εις τους αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν.

[033] ΑΟΓΟΣ Γ.

'ΤΙέστιτέ, Καθ' δμοίωσιν, καϊ τίνος ένεκεν, τον

θεοΰ ε'ιπόΐΎος τών θηρίων »)/<ας δρχειν, οί•κ

άρχομεν,χαϊ δτι κηδεμονίας τούτο πολλής.

α'. "βσ7.ερ τών σπειρόντων δφελος ουδέν, όταν παρά

τήνόδδντά σπέρματα ίίπτηται• οϋτωςούδέ τοϋ λέγοντος

έσται τι πλέον, δταν μή πρδς τήν τών άχουόντων διά

νοιαν δ λόγο; φέρηται, άλλ' απλώς εις τδν αέρα δια•

χυθείσα τής φωνής ή άπήχησις άνόνητον καταλιμπάνη

τδν <• άκροατήν. Ταύτα δέ ύμίν ούχ απλώς είρηκα,

άλλ' ίνα μή πρίς τά απλούστερα τών νοημάτων ξτε

κεχηνότες μόνον, άλλα κα\ τών βαθύτερων κατατολ-

μήσητε. Εί γάρ μή νΰν καταβαίημεν πρδς τδ βάθο;

τών Γραφών, δταν κούφα μέν ήμϊν τά κώλα πρδ; τδ

νήχεσθαι, έξύτερον δέ τδ δμμα ούκέτι τώ πονηρωτής

τρυφή; ένοχλούμενον ρ^εύματι, διαρκέστερον δέ τδ

πνεύμα, ώστε μή άποπνίγεσθαι, πότε καταβησόμεθα ;

"Οταν τρυφή κα\ έστίασις η κα\ μέθη κα\ τράπεζα

άδδηφαγίας γέμουσα; 'Αλλά τότε ουδέ κινηθήναι

όάδιον, ούτω τδ βαρύ τής τρυφής φορτίον πιέζει τήν

ψυχήν. Ούχδράτε δτι κα\ οι λίθους πολυτελείς εϋρί-

σκειν βουλόμενοι, ούκ άνω παρά τδν αίγιαλδν καθήμε

νοι και τά κύματα άριθμοϋντες ούτω; εύρίσκουσι τδ

ζητούμενον «, άλλ' εις αύτδ καταδύονται τδ βάθος•

καίτοι πολύς μέν 4 πόνος έν τή ζητήσει, πολύς δέ δ

κίνδυνος έν τη εύρέσει, κα\ μετά τήν εΰρεσιν κέρδος

ούδίν ; Τί γάρ άν μέγα είσενέγκοι εις τδν βίον τδν

ήμέτερον λίθων εύρεσις πολυτελών; Είθε μέν ουν μή

μεγάλα εισήγαγε κακά. Τδ γάρ άνατρέπον ημών τήν

ζωήν ■/.%': πάντα άνω καϊ κάτω ποιούν, ουδέν Ετερον

έστιν, ή ή τών χρημάτων μανία. Άλλ' δμως κα\

ψυχήν κα\ σώμα εκείνοι προίενται τής εφήμερου

τροφή; ένεκεν, κα\ τών κυμάτων κατατολμώσιν εν

ταύθα δέ ού κίνδυνος, ού πόνο; ούτως έπιτεταμένος,

άλλ' ολίγος χα'ι κούφος, και ούτος διά τήν τών ευρι

σκομένων φυλακήν. Τά γάρ μετ' ευκολίας ευρισκό

μενα κα\ ευκαταφρόνητα πολλοίς είναι δοκεΐ. Ούχ.

Εστί κυμάτων ταραχή έν τώ πελάγει τών Γραφών,

άλλα παντδς λιμένος εύδιώτερον τούτο τδ πέλαγος•

* .1ο3ΐιιιί•ί Οιι-νβοεΙοΐΜ Ηοπιϋί» ϋβ Α(1:ιγπ ε( Ενι Ιοπι. II,

πΐίΐ. 1)3$. <•;φ. 11, 12 βΐ 13 ΡρίιΙ. 21 . Γ.αΊεϋΠηί »Λ βιΐΐοβ

Ιιιιϋ βιΐ ίηίΙίιιιΜ ργιβΗιΠγπ ρρίβίοΐ» 3<^ιιηοιί ΙεπιρΟΓίειοχ

Χ.νΒΐί III, φΜ ε«£ΐΜΐίηο ρΓΟχίιηβ «υοοε&δίΐ. ΕίιΐΡΐη Κ Ιιο-

ιηίΐϊίβ ίηίβΓυηΐιΐΓ ρΐ ΊΟ νβΓϊο» βχ Ιί6. Αιιςι<8ΐ. εοηΐη 3ϋΙ.

Ί 11ρ^. άνόητον λαμβάνει τόν. ΙιιΓγ,ι Μρπι νΰν καταβωμιν.

• Βρ(?. τό ποβούμενβν.
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εοηδοΠβδ Τ 1(1 ηυΐΐο ιτιούο 681 Γίΐΐοηϊ οοηδεηΐ3ηβυηι.

8θ(1 ςοίδ ϊΙΙβ βδΐ 3(1 <|ΐιοιτι αΊοϊΐ, Ραααηιη* ΗοηιϊηεηιΤ

ΑώηίΓοϋίΙϊδ, οοιΐ5ΪΙί3ΐΊΐΐ8,ροιοιΐδ, ί)βιΐ5 Γοηίδ, ρπηοερβ

ρβοίβ, ρηΐιτ Γιιΐιιιί βίοοοίί (/«αϊ. 9. 6), ϊρβο β8ΐ ηπΐ-ξο-

ηίΐοδ Οβϊ ΓίΙίυδ. Αι) βιιηι ΐ^ΐΐατ (ΙίοίΙ , Ραάωην* Λοηιι'-

ηβηι αά ηηααιιιεηι ει ιϊηιΗίΐαάίΜΐη ηοίΐταηχ. Νβςαβ βηϊιη

(Ιίιίι ηιοίηι (Λ Ιοβηι , νεί π)63ΐτι βί νεδίπιηι , δθ(1 , Αά

ϊηιααιιιειη ηοιίιωη , ίιιύίεβιιδ ίιηηςίηοηι υιιαιτι 61 ιιηπηι

ίΐιη:1ίΙοι1ίηειη : 31 ϋοί εΐ βιιβοΙοΓϋηι ιιιι» ίπιη^ο ηοη

6$Ι, ηεηυε οηα δϊιηίΙίΐυαΌ. Οιιϊ βηϊιη ροβδοι ιιηβ ϋο-

ιηίηϊ βί Γαπ)Ηΐοι•υΐΗ Οδδβ ϊιηηβο βί δίπιΙΙίΐυαΌ ? Ιίβηοο

οιτιιιί οχ ρβΓίβ οοηνίηοΐΙιΐΓ Γαΐϋί δβπηο νεβίει• : ηβη

(Ιοηιίηιιΐυδ ίιηηςίηβηιι ηϊο «ϊ^ιΓιΙϊκμΙ, «ι ίηοΊο3ΐ οι ςοοά

δεοηίΐιΐΓ. ΰυπ» εηΐπι άίχίδδεί, Αά χτηαφικτη ει άαά•

ΓιίικΙνιοη , 3()]οοίΐ : Ει άοιηΐηεηΙιΐΓ ρ'αεϊοιιι ηαήζ

(6'«ι. 1. 26): άοηι>η3ΐ«ΐδ 3ϋ1βη\ Οβϊ οι αηςοΙοΓηιη

ιιιιιικο^Βο ηεφιίΐ. Οιιοηιοϋο ειιΐηι βδίο ροδδοί , οιιηι

ιιηιΐδ βΟΓνοπιηι δϊΐ βί 3ΐΐβΓ Βοηιίηί , ΙϊιιηιιΙοπιηι

ιιηιΐδ βι ηΙιβΓ ϊπ>ρβΓαηΙίδ? δβά οΐ ηΐϋ φιϊ(ΐ3πι ΓΟΓδίΐδ

ίη ηοβ ϊιιδίΐΓςιιιιΐ (Ιίοβηίοβ , Οβοιη Ιηίοιη ΙοΙκι-β ίπ>3-

βίηοπι ηιιβίεηι ει ηοβ , πιβίο ίηΐ6ΐΙ:£εη(6δ ςυοο" ϋί-

«Ίιιηι β5ΐ. Νεφιε οηίπι δΐιΐκίβηΐίχ (Ιίχϊΐ ίητιηβϊηβιη ,

«βιΙ (1οηιίιΐ3((ΐ8 ίηΐ3«ίιιεη) , πι οχ ϋδ ςιιχ (ΙοίικΙο

3ΐΙ]ίοίιιιιΐιΐΓ , ΟδΙοηίΚϋτιυδ. III οιιίιτι δοϊβδ Ιπιιηηηπ

ίοιηιβ ρι-χάίΐυηι ηοη βδδο Νοηιεη, ηυάΐ ΡαηΙϋΐη ϋί-

«οηίοηι : νΊΥ ηιιΐάειη ηοη άιοεί νείαή , ειιηι »ΐι νηααρ

ει αίοήα ΰεϊ : ηιιϋεΓ αιιίεηχ αίοτία ν'ιή ε$ι (Ι.ϋοτ. 11.7):

γτορίετεα άεΰεΐ , ίηςοίΐ, νβΐιιηι Παύετε ίΐιρτα εαρκί

(Ιύίά. ν. 10). Εηίη>\0Γθ βί ηοο Ιοοο ϊηιπ^ϊηοηι ία" 3ρ-

ροΙΙ,ινίΐ, χο/ιβίοπι οΊνίηχ οηιηί εχ ραπε Γοπηχ δίπιί-

ΙίΙιιιΙϊηβπη δί£ηίΠε3ηδ, εΐ ίάοΪΓΟΟ ϋοΐ ΐπιββο νοοαίιΐΓ

ηοηιο, α,ιιίβ ϋοηδ Ιιοορηοίο ΠβϋΓαΙιΐδ βδΐ : ϊβ'ιΙιΐΓ δοοιιη-

ίΐιιιιι ΗΙοδ ηοη ν'ιπιπι Ιαηΐιιηι αά ίιηββίηοπι Πιείιιιη (ϋοί

οροΓίοΙιβΐ, δβϋ βιΐαηι ηιυϋβΓβηι. ΜυΜβΓΪδ βιιϊηι νίπςιιβ

ί^ιη-α βί ΓοΓηια ει δίηιίΐϊΐυιΐο οδΐ υηβ. Ουβπ» ΐ^ϊΐιΐΓ οΐ)

οηιΐδηηι ϊηιηεο ΟοΊ ν'ΐΓ (ΙΊείΐΗΓ, ΠΗΐϋβΓ νοΓΟ ηοη ϊιοηι ?

ΟιιΊβ η'ιηιϊΓυηι ηοη ίο ϊηιβ^Ίηβ πιβηΓιοηβη» ΓαοϊΙ , ηιια!

ίη Γοπηα δΐια >ΐΙ, δβϋ ιΐο ΐιηη^ϊιιε ηποο πι ϋοιηϊηαΐυ,

ςηαηι «οίαβ Ιιοιτιο Ιιββεΐ, ηοη 3ΐιΐεηι ηΐϋΙΪΟΓ. Νβιη Ιιίο

φΐίαεηι ηειηΐιιΐ δυοϋίΐυδ ββΐ, ϋΐ» Ιιυϊο δηΜίΙβ, ςοειη-

Λιίπιοώΐ!]] ίηςυΠ ϋεηδ : Αά νϊηιιη ίηαηι εοηνεηϊο

Ιιια, ει ϊριε Ιοί άβηι'ιηαοϊίατ { (ϊεη. δ. 16). ΙιΙοιγοο

Ι)εϊ ηηΉΙβηι ϊηιπβο βδΐ νϊΓ, φΐϊα δυΙ)1ίηιϊθΓεηι ηαΙ-

Ιιιηι Ιι»ηβΐ , ηηοηΐ3(1ιιιθ(1ιιηι ϋβο βϋΜϊηιίοΓ οδΐ ηυΙΙιΐδ,

εοΛ οηιη'ι1)ΐΐδ (ΙοηίηηΐιΐΓ : ιηυΓιΟΓ τογο βΙΟΓΪα νίπ

βδΐ , Π"ΪΛ νΪΓΟ 81ΐ1(]θ013 681. ΕΙ 3ΐί1)ϊ ΓϋΓδϋδ 3ΪΙ :

Λοιι άεύειηια α•ιΐ'\ηιατε αυτό, ααΐ ατ^εηίο , αηΐ Ια•

ψΛά\ , νεί ιεαίρΐυια; απί» , ανί εοφίαύοηίί Ιιοηήηίι ,

ϋΐΐίιιϊΐαΐεηι ε$$ε ίϊιη'ιίειη (Αεί. 17. 16). Οιιοϋ βιιίειη

άίοίΐ, Ιΐ3ηο δοηΙοηΙΪ3Πΐ 1ιη1>βΙ : ηοη ιηοϋο ίί^πηίδ (]»χ

οεπιΐιιιΙ«Γ βχοβϋίΐ Νοιιιοη, «βϋ ηοιριβ ηιβηδ οΙΤυΓπιηιβ

ΙηΙβ η><1ι1ηη) ροΐοα , (ΐυ:ιΙίδ ΟδΙ ϋευδ. Ουϊ ίίοπ ροΐβϊΐ

6)βο, υΐ Ιιοιη'ιηίδ Π3ϋΓ3ηι Ιιαϋεαΐ ϋουδ, ουπ> ηο ηοοη-

Ιοη> η|ΐιϊϋοη) υΐΐίηι ρθ556 άίοαΐ Ρβιιΐηβ 0δδεηΐΪ3ηι Βοϊ

βρυά 86 βοβϊΐΛΐϊοηβ ΊηΓθΓηΐ3Γβ ? δίφικίοπι Γοπηαιη

ιιο8(ι•3ΐιι 30 Ιί^ιΐΓϊΐη οιηιιοδ .τριιιΙ ηθδ οοβϊΐαΐίοηβ Γ;ΐ(ϋβ

ροδδίιηυβ ιιιίοπηϊΓθ. ΚϋΓβιΐδ (Ιο οΐβοηιο^γηβ ββπηο-

ηειιι ΐηίοΓΓΟ 8ΐ3ΐιιεΓ3Πΐ, δειΐ ιιοΙ)ΐ8 Ιβιηραδ ί(1 ηοη ρεΓ-

ηιϊιΓιΙ : ςιιβρΓορίει Γιηειη η'ιο (Ιίεοηϋί Γβοίηιηιΐδ, δϊ

ρι-ϊυδ 3(1 ϊΐίπιΐ νοδ οοηοι-Οΐί Γαοηιηυδ, υΐ (Ιίΐί^ειιΐβ γ

οηιιιίΒ ςικε ϋίοιη δΐιηΐ ηιοηοοηχ ηοηϋεΐΐδ, πιιιΙ(3ΐιΐΓ|ΐιβ

γογΙο; οοηνεΓδβΐίοηΐδ ουΓβιη ββηΐϊδ, ηε Γγιι8Ιγ3 ει βίηβ ,

(ϊιιοΐο οοΙ1εοΐ38 3^.ιπιυδ. Οιιηηινϊδ οιιίιιι ιΐο^πιηΐυιη

ΐ'οοίίΐυϋϊιιειιι οοηδοΐ'νοιιιιΐδ , ηίδί ορβΓυιη νίΓΐυδ 3οεο-|

(131, (ΐιηηίηο 3 νϊΐα ;ι•ΐοπιη εχοίαΌηιιΐδ. Κοη οη'ιηι

οηιηϊι, ίηςιιϊΐ , ανι άϊαΐ ηιϊΐιί, ϋοιηϊηε, ΰοηιϊηε, ϊηΐταϋι

ϊη τεαηιιηι εχίοηιηι : »εά ηη> (αε'ιΐ νοίιιηίαΐβιη Ραίτ'α

ηιεί, (/αχ ειΐ ίη εαΐίι (ΜαίΐΙι. 7. 21). ΥοΙυηΐηίοπι ϊ^ϊΙμγ

1)(•"ι (Ίΐιιι οιιιηί δΐυ(Ιίο Γϋοίβιιιιΐδ , ιιΐ ϊη εχίοδ ϊιιιπιγο ,

30 1)0113 (]υΧ ρΐ\1ΐρ,ΤΓ3ΐ3 511111 118, ψΐί 1)(Μ)Ι)1 (Ιϊΐϊ^ιιηΐ ,

3(1ίρίδαϊ ροδδϊπιυδ : <]ΐιθΓίΐιη υΐΐιΐ3Π) ηο8 ρβηίΐϊροδ Πογϊ

οηιιιεδ οοηΐιη^α, §Γ31Ϊ3 61 1>6ηίςηίΐ3ΐ6 Ποηιίιιϊ ηοδίή

ϋοδυ ϋΐιι-ϊδίϊ , ειιιη ΐ]ΐιο Ραΐή , δίηιυΐηιιο δαηοΐο δρί-

ΓίΙιιί ξΐοη.ι, ϊηιρεηιιιη , Ηοπογ, ιιυιιο είδεηαροΓ, οι ϊη

83Όΐιΐ3 δχουΙΟΓυιη. Αηιεη.

5ΕΙ1Μ0 111.

ΟιιίιΙ ιϊί ϊΙΙηιΙ, Α(1 δϊιιΓιΙϊΐιηΙϊιιοιιι (ϋειι. 1. 26), εΐ φια

άε εαιι$α , αιιη άίχεήί ΰειιι ηοι άοηϊηαή Ίη (ετα» ,

ηοη άοιηίηεηοιτ , εί ηοε ηιαφκε ετ^α ηο» αιτα; ατφη-

ηΐι'ηΐιιηι εαε.

1 . Αεαιταΐαηι &εήρΐητω Ιεείϊοηειη εοηιηεηάαΐ ; 5«ΐ-

ρΐιιταηι οοηξετί ειιτη αεηιηιΐι. — ΟποιιιοιΙιιιοιΙιιιη ηϋιίΐ

ρΓοΠοϊιιηΐ ςυί δβπιϊηαηΐ, οιιιη δεουδ νί.ιηι βεηιΐιια ];ιοΐ»

ΓιιοΓΪηΐ : δΐο ηεηηβ ρι-οιίεΐ'ϊΐ ΐδ ςυί όΊοίΙ, δϊ αά ιιιοιιίοιιι

αιιϋίιοηιιιι οπιΐίο ηοη Γογβιπγ, 80(1 δυηυδ νοείδ ϊη 3β•

Γοιιι Ιοιηοΐ'β οΊΙΓιΐδϋδ αυϋϊίοπ'ηι ιιυ!1;ι ρβΓΟερΙβ ϋΙΪΙΐΙ*-

10 ΓθΗΐΙ(]ΙΙ3ΐ. 11X0 3111011) 3 ΙΙΙΟ 111)11 81110 03ϋ83 (1ΪΠ:)

δΐιηΐ νοίιϊδ, 80(1 ηβ ΓβεϋίοΓΟδ (3ΐιΐυιη δοηίειιΐϊβδ »ρρε:3-

ΙΪ8, νοπιηι ρΓοΓιιηϋίυΓεδ βΐϊαιη η^^ΓΟιΙϊαπιϊηϊ . Νι-ι οιιίιη

];ιηι 3α δεπρΐιιΐ'3Γυιη ϊιιΙογϊογ3 (Ιβδοοηάαπιυδ, (Ιπιιι 3<1

ηηίαικίοηι εχροϋϊΐ» ηοΐιϊδ βιιηΙ ιιιοπιΙιγπ, ιΐιιιη 3ουϋιΐ8

εεηιιιιιΐ οευϋ, ηοηιιε (ΙοΙίεϊυΐ'ΐιηι Ιιιιηιοιϋκΐδ οοιιΙιιγ-

ΙιιηΐιΐΓ, ιΐιιηι οοιίδΟηΐϊΟΓ ΟδΙ δρΐηΐιΐδ, οι ηε δυίΙΌοβ-

ιηιΐΓ, φιιιιχίο ι!ο5ΐοπι1οιηιΐ5? Λιι ειιιη (ΙοΙίείχ «αΊΊιο-

ΓΪιιΙ, οριιΐχ , οΐιΐ'ϊοίηβ, 61 ϊιι^Ιιινίυ ΐ'οιίιιιιιΐ.ιηδ ιιιοη?3 ?

Αΐη,ιιΊ Ιιιιιι ηε ηιονοπ ςυ'κίεηι ΠιοίΙβ ροδδυιηιΐδ : Ι.ιιιΐιιιη

(ΙεΓκ'Ϊ3Γΐιηι οικίδ βηίιιιππι ^Γ3ν:ιΙ. Νοηηε νϊϋοΐίδ υΐ ϊι,

ο,ιιί ρΓΟίίοδΟδ ΓεροΓΪΓο Ιβρίϋοδ ουρίιιηΐ , ηοη ίη ΙϊΙογο

δυι-δΐιηι δοαΌηΐεδ Πυοίιΐδηιιε ιιυιιΐ0Γ3ΐιΐ08 ΊΙΙικΙ ίιινβ-

ιιί.ιιιΐ ί|ΐιθ(Ι (|ιι;τί ιιπί, δεύ ϊη ρπιΓιιηιΙιιιιι ίρδίιιιι (Ιοΐηΐ)ηιι-

Ιυι• ; Ιηιιιείϊί ιηιιΐιυδ 081 ϊιι ιριχιοπϋο Ι.ιΙιυι-, ιηυΐΐιιιιι-

<ριο ίη ίιινοπίοικίο ϋϊδΟΓπηοη, ει ροβίςυβιη ϊιινβηεηηΐ,

Ιιιοιυηι ιιυΙΙυιιι ? Οπηιιι βηίηι ηΐ3^η3Π) ίη νΐίαπι ηο-

81Γ3Π) ίιινεΙιειΌ ροΐβδί ιιΐίΙίΐ:ι(ειιι Ιηρίϋιιιιι ίηνοηΐίο

|ιΓΟΐίθ80ΠΙΙ11? ϋΐίΐΐαίΙΙ Πβ 1Ι11ΐ1ΐ.Ι8 ε3ΐ:ΐΙΙΐίΐ3ΐ0δ ίιηροΓΐ»-

γοι ! Νίΐιίΐ οηίπι :ι1κιι1 νϊίαιη δυονεηίΐ, 61 δΐίΓδηηι ηε

(1βΟΓ8ϋΙ11 0011013 11115001 ρΓΧίΟΓ 1)3110 ρεείΙΙΐί.ΊΓΙΙΠ) 11153-

ιΓΐ3ΐη. Υοπιιηΐ:ιηιοη ίΐΐί ει 3ΐιίιη:ιιιι οι εοΐ'ρπδ εχροηυιιΐ

(|ΐιοιί(Ιίαηί νίοΐυδ 03083, ββο,ηβ ίΐοοίίυιΐδ ηικΙαοΐοΓ οοηι-

ιιι'ιΐΐιιηΐ : Ιιίε νβΓΟ ηοηιιε (Ιίδεηιιιεη, οοηιιβ Οηΐυβ 1»-

ϋθΓ 081, νΟΓΟΙΙΙ 0Χ1§Ι1ϋ5, 01 Ίδ ρΓΟρΙΟΓ 00Π11Ι1 (ρίΧ III-

νοηΐβ δοηΐ οοιίδίτγπιίοηβηι δϋδείρίΐιΐΓ. Ν:ιπι ψιιε ειιπι

ΓηοΙΙίΐηΐε τοροΓία δυιιΐ, ιιιιΙΙίιΐδ ριοιϋ ηιυΙΓιβ νίαΌηΐιιι.

Νοη βίΐ ίη ροίηβο δοπρίιΐΓΧ ρΓοεεΙΙβ Πιιοΐιιιιηι , δ«1
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ηυονίβ ροι-Ιυ ΐΓβηηυΐΙΗιΐδ ββΐ Ιιοο ροίη^υβ : ηεοοδδο

ΙΙΟΠ 881 ΪΙΙ θΙΐ$011Γ05 5111115 αΐιγ'ίί $6 ΐΙοηΐίΐΙιΤΟ, ΠΟψΙΟ

Γ.".:Ίοηίκ οχροΠίυιη αφίαηιηι νίοΐοηΐίχ εαίιιΐβιη 6υ3ηι

Γοηιιιιίιΐίτο; βο<! ηιιιΐΜ Ιυχ Ιιίο 3Π'ιι!(ζθΙ ηιιιΚο Γ3άηβ

&ο1ηηϋιι$ ίρδϊδ δρίοικίίϋίοι•, ιηυΐΐα βΟΓοηίΐαβ ; οιηηίδ

ρΓΟεεΙΙα μιΙιιιιοι.ί (!>(, βΐ οοπιιη ςυχ ινροιίπιιΐιΐΓ Ιαπ-

ι ιιι ιΐ οβί Ιιιγπιιμ, πι πε οηΐίοηο φιΐϋεπΊ ιιΙΙα ρο:δίΐεχ-

ρΙίεαΓΪ. Ρίο ϊκϊΐατ ϋοΓηΐί^εηιιΐΓ, 5θϋ ίιΐφΐίδίΐϊοηεπι Λξ-

βΓαΙΪΛΙΙΙΙΙΙ'. ΛΐΙ(1ί5ΐί5 1)ι'Η1]1 3ΐ1 111111^1110171 $113111 ΙίΟΠίΊ-

ιιοηΐ οοηϋίϋίβδο, εΐ φΐίιΐ 511 ίΙΙικΙ, Αά ϊιηα<μη£ηι βΐ ι'ιηιί-

ΙίΐιιάΊηίΐη, άίχϊηΐΗδ, ηβηιρε ηοη Οδδο ΒΐιΙκϋηΓιχ οοηι-

ρηΓαΐίοηεηι , δοα" άοηιϊπα(υ$ δϊιιιϋίΐπάίηοηι : ϋίικί

ηυΐβπι , Αά ώηύΐΐΐηάΐηαη , ϊηιϋε.ιΐ ιτιίίειη 3ε ιιι.ίμπκ:-

111111 0*88 ΟρΟΓίΟΓβ, ϋβΟφΙΟ ρΐΌ ΥΪΓΪηΐΙδ ΓΟΐίοΐΙΘ ΤίΠϋΓΐδ

η$$ίηιΐΐ3η , ρι-οιιΐ ηίΐ ΟΙιπδΙυβ : Ειΐοΐβ ηηιϋα Ραιή

ιιιγο , φύ ΐη «ε/ίθ β$ΐ ( ΜαίιΙι. 5. 45 ). III εηίιη ίιι Ιιηε

Ι»(3 βΐ βρ3ΐίθδ3 ΐεΓΓ» φίχιΐηιιι οηίηι.ιΐΐη ηιηζίδ δυηΐ Γ3-

ιίοηίδ εχρεπ'ια, φίχιΐίηι Γογοοϊογβ : βίε ϊη αηΐηιχ. ηο-

31γχ ΙβΐίΙιιάίηο (|π;ι•(1κιι δϋηΐ 3 Γαΐίοιιε ηιαςίδ .ιΐίεηχ

βουοΙΙιιϊιιχοοςίϋΐίοηοδ, φΐχΰαηι ΓείΌοίοι-βδ οι Ίιηιιια-

ιιίοΓββ. δο1)ί{5οη<1χ ίβίιιΐΓ αε όοηΐ3η<1:ι• δΐιηΐ, ο.Ίΐ•υηι-

φΐο άοιηίηηΐιΐδ Μΐϊοηϊ οοπιηιίιίοιχίυδ. Ει φΐί Πεπ ρο-

Ιβ&Ι, (ΗεεΙ .ιϋιριϊδ , πι ΙκΊΙιιϊηηιη εης!ΐ3ΐϊοηοιη φΐϊδ

δΐιΙιΐ^.ιΐΫ Οϋίιΐ 3ΐδ, ηιί )ιοηιο? Εεοηεβ Βυΐιίςίπιιΐδ, εο-

ηιηιηυε ηηϊηιηδ εϊοιίΓΟδ ι-ειΜιοί!!•!, ει ιΐιιΐιίιαδ αιι εο§Ί-

ΙιιΙίοιιιπη ΓοΓΪΐηίοιτι 3(1 πι.ΊΐΐδΐιείυιΙίηεηι ροι-δίδ Ιηιΐιιοε-

γο ? ΤηιιιεΙδί Ιεοιιϊ ιιαΙιίΓαΙϊδ οϊΙ Γοι•ίΐ38 , ρΓΧΙεΓ ικιΐιι-

ηηι ηυΐοηι ιηηηδίιοΐυϋο ; ιϊΐιϊ νεΓΟ εοιιίΓη ηηΐιίΓαϋβ

0*1 υοιιίβηίϋιδ, Γβιίΐηδ νοίΌ ργχΙογ ηηΐιίΓαηη. Ει-£οηβ

φΐί \ύ εχρεΜϊδ φΐοϋ εδί ηαίιίΓαΙο, ει βηϊηιχ Ιιείΐυχ ϊη-

δεπβ ςηοϋ ρπείεΓ ηβιυπιιη εδί, ϊη Ιιι;ι ϊρδϊαδ ηηίπια

φΐοϋ βδΐ ηβΐυηΐο ηοη ρυΐεΓΪδ εοηδει•ν3ΐ•ο ? φΐΐδ Ιιοο

δΐιηιιηχ ηοη ΙπΙιοαΐ ηε§1ίςεηΐϊχ? Ναηι ϊη Ιβοιιΐβ φΐϊ-

ιΐεπι 3ΐιίιη3 ρι-χΙεΓ η«ηε (ΙϊΓΓιευΙίαδ εκί 3ΐκτα : ε$1

ειιϊιη εχρεΓδ ηΐίοείηαΐΐοηυπι ηιιίιη.ι Ιιείΐυχ. Ει Ιαηιεη

Ιεοηεβ δχρο νϊϋϊδίϊδ ονϊυυδ ιιιηιΐδΐιείίοΓΟδ ρεΓ Γοπιηι

(Ιαεΐ, ει ιηιιΐιί ί|ΐιϊ ίιι οΓΠείηίϊ νει•δ3ηΙιΐΓ ρεεηηϊαηι εο-

ΐΊΐΓΐι ευδίοϋί ηιιηιοηηΐ ΐ;ιηΐφΐ;ιηι :ιι•ιίδ ιιιεΓεειΙειη αε

ρπ-ίΐίχ , (|ΐι:ι Ι»; Ίΐιι.ιηι <:ί(:πιοιιι ΓεοΜίϋΊΐ : αϊ ΐη πηίιιιη

Ιιι.ί 01 πι Ι ίο ε$1 εΐ ΙΚ-Ί Ιιιιιογ, ηιιιΙΐιιιικ|ΐιε ιιικΙίι[ΐιο

βυχίΐϊυηι οδίεικϋΐυΓ. Νε ΐβίΐϋΓ ρΓχίβχίαδ ει εχεαδα-

Ιΐοιιεδ οΐιΐοηϋαδ. ΡοΙεδ εηϊηι, δ'ι νβϋδ, ΠεΓΪ ιιιηηκιιοΐιΐδ

οι Ιεηΐδ. Ραάαηιια Ιιοιηϊηβιιι αά Ίιηαιβιοη βΐ ίίιηίΐίίιΐίϋ-

ηοη ηοείΓοηι, ιΐ άοηιΐηΰΐιιν ΙιαΙϋ$.

2. ϋεηΐίΐίιιηί οΐμα'ιοιύ ιαροηάβΐ. ΙιύιΊο (εται Ιιοιηο

ιιοη Ι'ιηιοίιαί. — Ηοε Ιοοο ίιίδυΓ^ιιιιΐ ίιι ηοβ ςεηΐϋοδ, βΐ

ϊύ Γ»Ιδο (Ιΐεί εοηΐεηιΐιιηΐ ; ιιοη ειιίηι ιιοδ ηεδίϋδ <Ιοηιϊ-

ιι;ιιιιιιγ ; ϊρβχ ηοΐιίδ ροΐίυδ οΌιιιίη.ιηΐιΐΓ ηιυΐΐιιηΐφΐε

ιηείιιηι ΐη]ϊείιιη(. 5ηηε ςυϊάειη Ιιοο νεπιιη ηοη ε$ι :

βυΓβείΙ οηίιιι 3(1 Ιιοδίίηηι αΐιίβοικίαηι δι Γβείεδ Ιιιιηιαπη

οοηιρβΓοηι : Ι:ιιιΐιΐδ ίιι 03$ 3 ηοΐιίδ ΙίηιΟΓ (ϋιικιιιαί.

<]ιιοι1 $ϊου1)ΐ αϋ δε υΐείδεοηάαδ ϊηιρείιιηι ί.ιςίαηΐ, δίνε

Γβηιε εο^εηΐε, $ίνε ηυοο* ηο$ ίρ$ϊ 03$ ϊη .ιηςιΐδΐϊβδ Γοϋ-

ΐββπιυβ, εΐ$ςυβ νίπι ϊηΙ'εΓβπΐϋδ , Ιιοο νεπ> ροτΓεειιΐί

ιιοη ΟδΙ (1(ΐηιιιυ(ιΐ5. Νεςυε οιιίιιι $ϊ ςαίδ ιιο>ΐπιηι νϊδϊ$

ΐ3ΐΓοηϊΙ)ϋ$ ϊηιρείιιηι ίΒοίοιιΐίόυδ οπηείυι•, ει άΛ δε ϋΐ-

οϊδεβηάΊιιη δε οοηιραΓεί , ύοηιίη»ΐυ$ βρρείΐβπ τεδ ίΙΙη

1>οΐ08ΐ , δει) ρι-ορπχ δαίυΐϊδ (ιιοιιιΐχ δοΙΙϊοίΐηιΙο- : αΐΐί-

οιοη ιιοη ίιιιΐο ςιιχΓο ϋβίοιιβίοηοιη, 50(1 αϋυικίο, ςιιβηι

λΌΐιϊδ υι'ιΐο ΓϋΟΓίι βυιΐϋδδβ. Τίηιεηιιΐδ υβδϋαδ »ο γοΙογ-

ηιίϋαηιιΐδ, »ΐ(|ΐιο αΌηιΊηίΐα βχοϊίΐίιηυδ : ηοη ηο§ο; ίηιο

δροιιΐο οοηΠίεοΓ : ηοη Ι:ιιηεη ϊο1 ηιοηϋηοοιη εβδβ Οεί

Κ'βοιη οίΐβικίίι. Νοη οηίηι ιΐα δβ γο« ήαηβϋβηΐ 3 ρπη-

οίρίο , δο(1 ηιείυεοαηΐ εΐ ΐΓβηιεοηηΐ , $εςιιε Ιιοπιίηΐ

1»ιηςιΐ3ΐη οΌηιίηο ειιΐιιιιίΐΐουαηΐ : ηυοιιί:ιιη οιιίςηι (1-

όιιεϊ» ει ΙιηηοΓε εχοίιΐίιηυδ, ϊ(1οϊγοο ίΙΙαβ ιϊιηοηιυ$.

υιιϋο νοΓβ Ή) εοη$ΐ3ΐ ? Αάάνχη Ιιαιία» αά Αάαηχ Ζ)«β#,

«ί νίύεηΐ ψύά νοοαΓβΐ ίαι (ύβπ. 2. 19) : ηεα,ιιε Γβ$ϋϋΙ

Αϋηηι φΐ3$ϊ Ιϊιιιογο οοιτερίιΐδ , 5ε«1 Ιβιηηιιαιη $υΙκ1ϊΓΐ8

δϊόΐ βΟΓνίδ ιιυιηϊιι» οπηι ιϊδ ίιιιροδίιϊι. ΙΙοο υογο (Ιοιηϊ-

ιιαίιΐδ ΟδΙ ϊικίίειιιιη. ^ιι;ιιηο1ιι-(•ιη νοίειιβ οΙί;ιιιι Οεικ

ροΓ Ιιοο ϋΙΙ δηχ ρο(οδΐ;ιΐίδ ο^ίοικίοιο ίΐίυίΐίΐαίειη , ηο-

Ι1ΙΪ1ΙΙΜ11 ϊηιροδίιΐοηεηι ϊρδϊ ρεπηϊδΐΐ, Μιηιβ ίηιροβίΐΛ

ϊΐΐΐδ ιιοηιίιΐ3 ίιι εϊδ εχ ίΙΙο ΐεηιροΓβ ρβΓηιβηδΟΓυηί.

0»ιη« ειιϊιη ηιιοά νοοανΐΐ Αάατη, Ιιοο ηοιηβη ι'ί/ίι, ϊηςϋ'ιι.

Ιιηφίο υιιιηη Ιιοε ίηϋίοϊιιηι εδί λ\) ϊηίιϊο Γογ38 Ιιοιηίιιί

ΙΟΓΓΪϋϊΙοδ ηοη Γϋί$$ο : βΙΐοΓϋΐη νοΓΟ οΐϊαηι ργϊογΊ ηιηη'ι-

Γοίίιΐδ εδί , δεΓρεηιίδ ευΙΙοφΓιιιηι ουιη ιιιιιΙιιίό. Νβιη

δι ΐ6ΓΓίΙ)ϊ1ε$1ιοιηΐηΐϋυδΓιιίδ50ΐιΐ ΙιοβΓιχ, ηιυΙίοΓδειροιιιο

εοιίδρεοΐο ηοη ηιβιιβίδδβΐ, νοι-ιιιη βυίιι^ίίδοί ; ηοςαο οοιι-

δίϋιιηι 3(1πιΪ5ίδ8εΐ ', ηεφίο Ι3ηΐ3 ουηι δοοΠΓΐΐβίε οοΙΙο-

(]υαΐα οαηι ϊΙΙο Γιιίδδοί, βοά οοηΓεβιίιη ηϋ ββρεοΐιιηι ο]υ$

(ΐ1)δΐυρεί30ΐ3 ρπιΓαβΐδίΟΐ : }3ηι νοΓΟ οΐ οοΙΙοςιιϊΐυΓ, ηοβ

ΓοΓθΓηιϊ(1αΐ , ηιιοϋ ιιοικίαηι ϊΙΙο ιϊηιοι Οδβεΐ. Ρο>ΐφΐ3ΐιι

ηηίοηι ροοοβίιιιη ίιιΐιηνϊΐ , (Ιίβΐιίΐαδ εϋ:<η εβί ηΐιΐιιΐι.

Ει βϊευΐ πιΙογ Γ;ι:ιιυ1οδ φΓι !ιοιΐ85ΐ"ιοΓ0δ δυιιΐ οι οΙαΓΪο-

Γ88, ΟΟηδΟΓνϊί 81115 ΙβΓΓΟΓΪ δϋΙΙΙ, φ^ 31)10111 (ΐίΤοιιιΙοΓυιιΐ

Ιιοπιιιι, εοηδβΓνοβ Ιϊηιβιιΐ : δϊο οι ΙιοηιϊηΊ οοηΐί$ρΙ. Νβιιι

<1ηιη Γκίϋοίβ ορικί ϋοιιιη δβίνα ιηβηβίΐ , ΙθΓΓϋ)ϋϊί Γιιϊι

Ιιοδίϋδ : ροδΐφΐ3ΐη ηυίοιη οΙΓϊηϋΐΙ, εΐίηιη ιιΐιίηιοδ εβη-

80Γ\ΌΓϋΐη όοϊικερδ ιίιηυίι. Ουοϋ δι Ιιοο ϊια ηοιι &ίι ,

οδίοικίο ιιι ιηΐηί ίαϊίδο ιεΓΓίΙιϊΙεδ ηοηιϊηϊΐιιΐί οοβίίιΐί

»ηΐε ρΐΌ03ΐυηι : 3>φΐί ηοη ροΐεήδ.

Τιιηογ ΰαΐΊιηιιιη νΐίΐίί Ιιοιηίιιί. — ^ιΜ)0, δι ροδίοη

βιώϋΐ ΙΪΒ10Γ , Ιιοο οΐίβηι δοΐϋοίίικίίιιίδ Οοηιίιιί οβί »γ-

βυηιοηΐυιη. Ναιη $ϊ ροδί Ιιοιηίιιί Ιηϋίιΐ 3 Οβο ιιΐ3ΐκΐ3ΐΐ

ΐΓβηδβΓΟδδίοιιοηι ίιιΐβςοΓ ϊη οαηι 3 ϋεο οοΙΙβίιΐδ Ιιοιιογ

ηΐ3ΐΐ8ί58βΐ ίιηιηοΐυδ, Ιιηιηΐ ΠιοϊΙβ 3 Ι»ρ-η ΓΟδοη εχϊββοΐ.

Ουβικίο βηίιιι ει ίποήειίίβηΐεδ εΐ οϋειίίεηΐεδ ρβπ Ιιο-

ηορβ ίΓηιιηΐΒΓ , 3(1 ϊιηρΓουίιβίοηι εηιϋίυηκίΓ πιβ^ϊδ ,

ηεηυε Αιοίΐο 3 νίιϊο ιΐεδίβαιηΐ. δι οηίιη ]αιη οιιηι Ιογ-

ΓΟΓεδ ει ροίηχ «ε δΐιρρίίοϊβ ίηιηιίιιοηΐ, ΓβδϊρίδοβΓβ

ηοη (Ιί^ηβηΐυι•, φΐβίεδ 1Ίιί:>8βηΙ δϊ ηίηίΙ ^ιβνε ρΓΟ δΐιίί

ϋβΐίοιίδ ρ35δί οδίεηΐ? Ιΐβφΐβ ιιοοΐβ (Ιοιηίηβΐιΐδ οΐι δΐη-

15υΐ3Γβιη ηοδίπ ^υ^31η οι δοΐϋοίΐϋίΐίιιοιη 3 ϋεο ε*ι

3ϋΐ3ΐϋ8. Τιι νοΓΟ Ιιίο φΐοαυβ ϊηεβϊιΙιϊΚϋη β]υδ οβηί^Εί-

Ι»1βηι οοηδί(1βΓ3. δίφπάβπι Λάϊηι Ιοίιιιη ιηιιηώιΐιιιι»

νίοΙ&νϊΐ, 30 Ιοροηι ΐΓβηδβΓΟδδϋδ ΟδΙ : 1)οηδ βηΐεηι ηοη

Ιοίυηι ΙιοηοΓοιη δυδίιιϋι , ηοςυε Ιο(3 ειιηι ροΐβδ13ΐ«

ο"ε]εείι, δεϋ εβ (1υηιΐ3χ»ι «1) ^^υ8 ϊηιρβΓΪο βχβπιίΐβιιί-

Π)3ΙΪ3 , ηιιχ ηοη πιιιΐΐηιη 3(1 ^ιιβ νιΐχ δΐιΐιίίιΐίβηι ίΐϋ

οοηιΐυοιιιιΐ : ηιιχ νενο ηβεβδδβΓίβ δηηΐ εΐ αίϊΐί» , φΐχ-

φΐβ ηιιιΐΐηιιι ίηδεινίιιιιΐ νίΐχ ιιοβίΓΧ, 03 βκίκηΐβ ηοΙ)ΐ$

β$δε ρεπηίδίι. ίίοιιπι ηούίδ Γεϋηυίι βΓηιβηία, ιΛ νοηιο-

τειη ΐΓ3η3ηιυ$ , ιιΐ Ιοιτβιιι δυΐεβτηυβ , υι δβηιίηβ 18γγχ

* «ββ., Κίΐ)ΐκ ϋοηήΐίαιη ΗΙνά ιΛιηιιη η' ρετηίάοίΐαη αά
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οΰχ ίστιν ανάγκη πρδς τους ζοφερούς τής αβύσσου

κόλπους χατενεχθήναι, ουδέ υδάτων άλογων £ύμί)

τήν τού σώματος επιτρέψει σωτηρίαν άλλα πολύ μέν

ενταύθα τ6 φώς, κα\ αυτών τών αχτίνων φαιδρότε-

ρον, πολλή δέ ή γαλήνη, πάσα δέ εκποδών ταραχή,

και τών ευρισκομένων τοσούτον το κέρδος, δσον ουδέ

λέγω παραατήσαι δυνατόν. Μή τοίνυν άποχάμωμεν,

άλλ' έπιχειρήσωμεν τή ζητήσει Ηχούσατε δτι κατ'

εικόνα θεού έποίησεν ό θεδς τον άνθρωπον κα\ τι

ποτί έστι τ6 Κατ' εΙκόνα τούτο χαϊ χαΟ' όμοίωσιν

είρήκαμεν [656] δτι ούχ ουσίας άπαραλλαξία, άλλ'

αρχής όμοιότης •• τδ δέ, Καθ" όμοίωσιν, το ήμερον

είναι χαϊ πράον, και εις δύναμιν έξομοιούσθαι τω

θεώ κατά τον της αρετής λδγον, ώςφησιν 6 Χριστός•

ΠνεσΟεΰμοιοι τον Πατρός μου τοϋ έτ τοις ονρα-

νο7ς. Καθάπερ γάρ έν τή γή τή πλατεία κα\ εύρυ-

χώρψ ταύτη τών ζώων τά μέν είσιν άλογώτερα, τά

δέ θηριωδέστερα• ούτω κα\ έν τφ πλάτει τής ημετέ

ρας ψυχής, τών λογισμών οί μεν ε!α\ν άλογώτεροι

και κτηνώδεις, οί δε θηριωδέστεροι και άγριώτεροι.

Δει τοίνυν αυτών κρατείν κα\ περιγίνεσΟαι, καί τώ

λογισμψ τήν τούτων αρχήν παραδίδομαι. Κα\ πώς αν

τις περιγένοιτο λογισμού θηριώδους, φησί ; Τί λέγεις,

άνθρωπε ; Τών λεόντων περιγινόμεθα, κα\ τάς ψυχάς

αυτών ήμερούμεν, κα\ αμφιβάλλεις ει λογισμού Οη-

ριωδίαν π,οδς ήμερότητα δυνήϊη μεταοαλείν; Καίτοι

τώ λέοντι μέν κατά φύσιν τδ άγριον, παρά φύσιν δε

το ήμερον σοΙ δέ τδ εναντίον, κατά φύσιν μέν τδ

τιροσηνές, παρ3ι φύσιν δε ή θηριωδία. Ό τοίνυν τδ

κατά φύσιν έκβάλλων, κα\ τδ παρά φύσιν έντιθε\ς

τή τού θηρίου ψυχή, έντή εαυτού ψυχήτδ κατά φύσιν

ου δυνήιηδιατηρήσαι; χα\ πόσης ούκ άν είη τούτο

(ίαθυμίχς ; Και έπ'ι μέν τής τών λεόντων ψυχής κα\

έτερα δυσκολία μετά ταύτης εστί• λογισμών γάρ εσ

τίν Ερημος ι> ή τού θηρίου ψυχή. Άλλ' δμως έωρά-

κατε πολλάκις λέοντας προΰά-των ήμερωτέρους διά

τής αγοράς αγομένους, κα\ πολλοί τών έν τοίς έργα-

στηρίο-.ς άργύριον πολλάκις κατέδαλοντψκατέχοντι,

μισθόν τίνα τής τέχνης κα\ τής σοφίας, δι' ής τδ θη

ρίο•/ ήμέρωσεν έπ\ δέ τής σής ψυχής κα\ λογισμός

έστι, χα\ θεοΰ φόβος, καί πολλή πολλαχόθεν ή βοή

θεια. Μή τοίνυν σκήψεις μοι λέγε κα\ προφάσεις.

Δυνατδν γάρ, εάν Οέλης, ήμερον σε είναι κα\ πρίον.

Ποιήσωμεν ύνθρωχον χατ' εΙκόνα καί χαΟ' όμοΐω-

σιγ ήμετίραν, χαΐ άρχέτωσαν τώτ Οηρίωγ.

β'. Ενταύθα Έλληνες ήμϊ ι έτιφύονται, καί φασι τδ

λόγιον ψεύδεσθαι• οϋ γάρ ημείς άρχομεν τών θη

ρίων αυτά ημών άρχει, κα\ πολλήν ήμίν εμβάλλει

τήν άγωνίαν. Μάλιστα μένουν τούτο ούκ αληθές• αρ

κεί γάρ και δψις ανθρωπινή φανεϊσα εκποδών ποιή-

σαι Οηρίον τοσούτος αυτοί; έστι παρ'ήμίν δ φόβος.

Εί δέ που πρδς άμυναν όρμήσειιν, ή λιμού καταναγ-

καζοντος, ή ημών αυτών στενοχωρούντων πολλάκις,

καΛ πρδς ανάγκην έκβαλλομένων « αυτά, τούτο ούν

ούκ άν εΓη αρχής άπηρτισμένης. Ουδέ γάρ, είτις

ημών ληιτάςέπιόνταςόρών δπλίζοιτο, καί πρδς τήν

άαυναν χωροίη, αρχής τδ πράγμα έστιν, άλλα τής οί-

• Ουσίας όμοιοτης, άλλ' αρχής αξίωμα Ββ^.

Β 1<β|ί ίστί. Ποία δ( αύτη; Λογισιιύν έρημος υπάρχει.

€ η**^.ίχχαλονμ€νων.

Γλτποι.. Γ.β. Ι,ΐν.

κείας σωτηρίας πολλή πρόνοια• πλην ούκ εντεύθεν

ποιούμαι τήν άπολογίαν, άλλ' έτέρωθεν, όθεν καί

ΰμϊν χρήσιμον άκούσαι. Φοβούμεθα τά θηρία κα\ δε-

δοίκαμεν, καί τής αρχής έκπεπτώκαμεν ούκ αντιλέ

γω• φημ\ καί αυτός• άλλ' ού τούτο ψευδή τδν τού θεοΰ

νόμον δείκνυσι. Παρά γάρ τήν αρχήν ούχ ούτω τά

πράγματα διίκειτο, άλλ' έδεδοίκει καί έτρεμε, κα\

ύπέκυπτεν, ώς δεσπότη, τώ άνθρώπω, έπιιοή δέ τής

παρρησίας έξεπέσομεν κα\ τής τιμής, διά τούτο δεδοί-

καμεν αυτά. [657] Πόθεν τούτο δήλον ; "Ηγαγετό θεός

τάϋηρίαχρύς τύγ Αδάμ, ΙδεΤν τί χαΛέσειαύτά' κα\

ούκ άπεπήδησεν δ Αδάμ, χαθάπερ δεδοικώς, άλλ'

ώσπερ δούλοις ύποτεταγμένοις τά ονόματα έπέθηχεν

άπασι. Τούτο δέ δεσποτείας σύμβολον. Διδ χα\ ό θεδς

βουλδμενος αύτώ κα\ διά τούτου δεΐξαι τδ τής εξου

σίας αξίωμα, τήν τών ονομάτων αύτφ θέσιν επέτρεψε,

και τά τεθέντα ονόματα έμεινεν έξ εκείνου εις αυτά.

Πά*• γάρ δ εχ,άΧεσετ ΆΒαμ, τούτο Ιγομα αΰτοΐς,

φησίν. "Εν δή τούτο σημεϊον τού μή φοβερά είναι τώ

άνΟρώπω τά θηρία τιαρί τήν αρχήν δεύτερον δέ καί

τού πρώτου σαφέστερον, ή πρδς τήν γυναίκα τοϋ

δφεως διάλεςις. ΕΙ γάρ ήν φοβερά τά θηρία τοις άν-

Θρώ7^«ς, ούκ άν ίδούσα τδν δφιν Ιμεινεν ή γυνή, άλλ'

ίφυγεν άν ούκ άν έδέςατο συμβουλήν•1, ούχ άν μετά

τοσαύτης αύτώ διελέχθη τής αδείας, άλλ' ευθέως άν

πρδς τήν δψιν κα\ έξεπλάγη κα\ άπεπήδησε• νυν'ι δέ

διαλέγεται. κα\ ού φοβίΐται• ούδέπω γάρ ήν ό φόβος

ούτος. Άλλ' επειδή ή αμαρτία εϊσήλθεν, άνηρέθη καί

τάτής Τιμής• καί καθάπερ έπ\ τώνοίκετών, οί μέν

εύδοκιμοΰντες φοβεροί τοις συνδούλοις είσ'ιν, οί δέ

προσκεκρουκότες κα\ τους όμοδούλους δεδοίκασιν

ούτω καί έ-1 τού άνθρο^που γέγονεν. "Εως μέν γάρ

είχε πρδς τδν θεδν παό,ίησίαν, φοβερός τοις Οηρίοις

ήν επειδή δέ προσέκρουσε, κα\ τους έσχατους τών

όμοδούλων δέδοικε λοιπόν. Εί δέ μή τούτο έστι, συ μοι

δεΐξαι πρδ τής αμαρτίας, δτι φοβερά τοίς άνθρώποις

τά θηρία ήν άλλ' ούκ άν ϊχοις.

ΕΙ δέ μετά ταύτα εϊσήλθεν δ φόβος, καί τούτο τής

τού Δεσπότου κηδεμονίας. ΕΙ γάρ τής εντολής τής

δοθείσης ύπδ τού θεοΰ τώ άνθρώπω κινηθείσης χα\

λυθείσης, ή τιμή ή δοθείσα αύτώ παρά τού Θεού ακί

νητο; Ιμεινεν, ούκ άν ανέστη ^αδίως. "Οταν γάρ καί

παρακούοντες οί άνθρωποι και μή παραχούοντες τής

αυτής άπολαύωσι τιμής, παιδοτριβούνται προς πονη-

ρίαν μάλλον, καί ούκ εύκόλωςάφίστανται τής κακίας.

Εί γάρ νύν φόβων χα\ τιμωριών χα'ι κολάσεων επι

κειμένων ούκ ανέχονται σωφρονείν, τίνες άν ήσαν, εί

μηδέν επαθον υπέρ ων έπλημμέλουν δεινών ; "Ωστε

δήλον δτι κηδόμενος ημών καί φροντίζων ό θεδς, έξ-

έβαλεν ημάς τής αρχής. Σύ δέ και ενταύθα μοι σκο

πεί τήν άφατον αυτού φιλανθρωπίαν. Ό μέν γάρ

Αδάμ πάσαν ανέτρεψε τήν έντολήν, κα\ παρέβη τδν

νόμον ό δέ θεδς ού πάσαν έλυσε τήν τιμήν, ουδέ πά

σης έξέβαλεν αύτδν τής εξουσίας• άλλ' εκείνα μόνα

έξω τής αρχής άφήκεν είναι τά ζώα, & μή αγϋρΛ

αύτώ συντελεί πρδς τήν τής ζωής χρείαν τά δέ αναγ

καία κα\ χρήσιμα κα\ πολλήν είσφέροντα λιιτουρ-

γίαν εις τήν ζωήν τήν ήμετέραν, ταύτα είασε μένειν

έν τή δουλεία, 'λφήκε βοών άγέλας, ίνα άροτρον

ΐλκωμεν, ίνα τήν γήν τέμνωμεν, ίνα τά σπέρματα

Ί Π^Β ϊίί'ξβτο τήν πιχράν ίχιίντ,ν χαί 4)ί*ριον σνμβον)ήν
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κατί*6άλλωμ:ν• άφήκε τών υποζυγίων τά γένη, ίνα

πρδς τήν τών αγώγιμων μετακομιδήν συναντιλαμβά-

νηται ήμϊν τών πόνων άφήκε προβάτων ποίμνια, Ινα

Ιχωμεν εις περιβολάς Ιματίων χορηγίαν αρκούσαν χα'ι

έτερα δε |658] γένη ζώων εϊασε πολλήν ήμϊν έτέραν

είσάγοντα χρείαν. Επειδή γάρ κολάζων τδν άνθρωπον

Ιλεγεν, Έν Ιδρώτι τοΰ προσώχου σου φάγη τον

άρτον σον, ίνα μή 6 Ιδρώς ούτος χα\ δ μόχθος κα\ δ

πόνος αφόρητος ή . έπεκούφισε τδ βαρύ χα\ φορτικδν τοΰ

Ιδρώτος τψ πλήθει τών αλόγων τών συνεφαπτομένων

ήμϊν τοΰ πόνου κα\ της ταλαιπωρίας ταύτης. ΚαΙ

χαθάπερ δεσπότης φιλάνθρωπος χαΐ κηδεμονικόςτδν

οϊκέτην τδν εαυτού μαστίξας, θεραπείαν τινά προσ

άγει ταΐς μάστιξιν ούτω χαΐ 6 θεδς χαταδίχην έπι-

θε'ις, παντ\ τρόπω τήν χαταδίχην ταϋτην χουφοτέραν

βούλεται ποιήσαι, ίδρώτι μεν ημάς χαταδιχάσας χα\

πόνω διηνεχεϊ, τοΰ δε πδνου συνεφάπτεσθαι πολλά

τών άλδγων γένη παρασχευάσας ήμϊν. Ί'περ δή τού

των απάντων εύχαριιτήσωμεν αύτώ• χα'ι γάρ το δού

ναι τήν τιμήν ήμϊν, χα\ τδ πάλιν άφελεϊν τήν τιμήν,

χα\ τδ μή πάσαν άφελεϊν αυτήν, κα\ τδ τδν φόδον

ήμϊν έπιστήσαι τών θηρίων, χα\ πάντα, 4ν τις έξ-

ετάζτ], πολλής γέμει σοφίας, πολλής κηδεμονίας, πολ

λής φιλανθρωπίας• ης γένοιτο πάντας ημάς άπο-

λαύειν διηνεχώς εις δόξαν τού ταύτα έργασαμένου

θεού" αύτώ ή δόξα ει; τους αιώνας τών αιώνων Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Δ'.

Ότι δουΛεϊας τρόπους τρεις είσήγαγεν ή αμαρ

τία • χαϊ αρύς τους ρ"αβύμως άχούοντας, χαϊ

μ}\ τιμώντας γονείς.

α'. Ηχούσατε χθες, πώς μεν έποίησ: βασιλέα καΐ

άρχοντα τών θηρίων τδν άνθρωπον ό θεδς, πώς δέ

αύτδν ευθύς της βασιλίίας έξέδαλε • μάλλον δε οϋχ δ

θεός, άλλ' αύτδς έαυτδν διά της παρακοής έξέβαλε

της τιμής. Το μέν γάρτυχεϊν τής βασιλείας, τής τοΰ

Η:ού φιλανθρωπίας έγένετο μόνης. Ού γάρ κατορθω

μάτων αύτώ ταϋτην Εδωκε τήν άμοιβήν, άλλα χα\

πρίν ή γενέσθαι, έκόσμησε τή τιμή. "Ινα γάρ μή

λίγΤ}ς, 3τι μετά ταύτα γενόμενος δ άνθρωπος, είτα

πολλά κατορθώσας, ούτως έπεσπάσατο τδν θείιν είς

τδ δούναι αύτώ τήν τών θηρίων άρ/ήν, μέλλων αύτδν

οιαπλάττειν περ\ τής αρχής αυτού διαλέγεται ούτω

λέγων Ποιήσωμεν άνθρωπον χατ' είκύνα χαϊ χαθ%

όμοίωσιν ήμετέραν, χαϊ άρχέτωσαν τών θηρίων

της γης. Πρδ τής ζωής ή τιμή, πρδ τής δημιουργίας

δ στέφανος, καΐ πρ\ν ή γενέσθαι, έπ\ τδν βασιλικδν

ανάγεται θρόνον. "Ανθρωποι μεν γάρ τους υποκειμέ

νους αύτοϊς έν έσχάτω γήρα μετά πολλούς πόνους χα\

μυρίους κινδύνους, τους έν ειρήνη, τους έν πολέμοις,

τότε τιμώσιν • ό δε Θεδς ούχ ούτως , άλλ' ευθέως γε-

νόμενον αύτδν έπ\ τήν τιμήν ταύτην ήγαγε, δϊίκνϋς

ότι ού κατορθωμάτων έστ"ιν αμοιβή το γινόμενον, άλλα

θεία χάρις, κα\ ούκ οφειλή. Τδ μέν ούν λαβείν αύτδν

τήν αρχήν, άπδ τής τού θεού φιλανθρωπίας έγένετο

μόνης ■ τδ δέ έκπεσεϊν τής αρχής • , άπδ τής αυτού

όαθυμίας.'Όιπερ γάρ ο! βασιλείς τους ούχ υπακούον

τας τοις αυτών προιτάγματι παραλύουσι τής αρ

χής • ούτω καΙ ό θεδς έποίησεν επί τού άνθρωπου,

τότε παραλύσας αύτδν τής αρχής. Άναγκαϊον δέ[059]

σήμερον ειπείν, πδσην και άλλην τιμήν ή τής αμαρ

τίας παρείλετο φύσις, κα\ όσους δουλείας εισήγαγε

" Κρ({. υηιΐί ϊό 'Λ Ικβαλεϊν αΰτον τ?ις αρχής

τρόπους, ώσπερτβς τύραννος έν πολυτρόποις δεσμοϊς,

ταϊς παντοδαπαϊς άρχαϊς τήν ήμετέραν δεσμεύουσα

φύσιν. "Εστί τοίνυν αρχή κα\ δουλεία πρώτη, καθ'

ήν χα\ γυναικών οί άνδρες κρατοΰσι' μετά γάρ τήν

άμαρτίαν ή ταύτης έγένετο χρεία. Πρδ γάρ τής πα-

Γ) ρακοής ομότιμος ήν τώ άνδρί • κα\ γάρ δτε ταύτην

διέπλαττεν δ θεδς, οΓς έχρήσατο (5ήμασι καΐ έπ\ της

βιαπλάσεως τοΰ άνδρδς, τούτοις χα'ι επί τής δημιουρ

γίας τής γυναικός. "Ωσπε ρ ούν είπεν έπ' έχείνω, ΙΙοιή-

σα>{ΐεν άνθρωπον χατ' είχόνα χαϊ χαθ" όμοίωσιν

ήμετέραν, χα\ ούκ είπε. Γενηθήτω άνθρωπος • ούτω

καΐ έπ\ ταύτης ούχ είπε, Γενηθήτω γυνή, άλλα χα\

ενταύθα, Ποιήσωμεν αύτψ βοηθόν • χαϊ ούχ απλώς

βοηθδν, άλλα. Κατ* αύτδν, πάλιν τδ όμότιμον δηλών.

Επειδή γάρ πολλήν είς τήν τής ζωής ημών χρείαν τά

άλογα τήν τής βοηθείας είσήγαγε κοινωνίαν, ϊνα μή

τών δούλων νομίσης είναι κα\ τήν γυναίκα, δρα πώς

ποιεί τήν διάκρισιν φανεράν. "Ηγαγε τά θηρία, φη-

σ\ν, ενώπιον τοΰ Αδάμ, χαϊ οϋχ ευρέθη βοηθός

όμοιος αύτώ χατ' αυτόν. Τί ούν ; ό Γππος ού βοηθός,

συμπαραταττόμενος έν τοις πολέμοις ; ό βούς ού βοη-

θδς, άροτρον έλκων κα\ συγκάμνων ήμϊν έν ταϊς τών

σπερμάτων καταβολαϊς ; δνος κα\ ήμίονος ού βοηθο\,

πρδς τήν τών άγωγίμων ήμϊν συμπράττοντες μετα

κομιδήν ; Άλλ' ίνα μή τούτο λέγης, διά τούτο ακριβή

ποιείται τήν διαίρεσιν. Ουδέ γάρ είπεν απλώς, ότι

ούχ ευρέθη αύτώ βοηθός, άλλ' ότι Ούχ ευρέθη βοη

θός όμοιος αύτφ. Ούτω και ενταύθα, Ποιήσωμεν

αύτψ βοηθδν, ούχ απλώς, άλλα, Ποιήσωμεν αύτφ

βοηθδν χατ' αύτδν, είπε. Ταΰτα δέ πρδ τής αμαρ

τίας • μετά δέ τήν άμαρτίαν , Πρύς τδν άνδρα σον

ή αποστροφή σον , χαϊ αυτός σον χνριεύσει.

Έποίησά σε, φησ\ν, όμότιμον ούκ έχρήσω χαλώς τή

αρχή ■ μετάδηθι πρδς τήν ύποταγήν. Ούκ ήνεγκας

τήν έλευθερίαν, κατάδεξαι τήν δουλείαν. Ούχ οΐδας

άρχειν, κα\ δι' αυτής τών πραγμάτων έδειξας τής

πείρας • γενοΰ τών αρχομένων, χαλ τδν άνδρα έπί-

γνωθι κύριον. Πρύς τδν άνδρα σον ή αποστροφή

σου, χαϊ αυτός σον χνριεύσει. Και άρα θεού έν-

ταΰθα φιλανθρωπίαν. "Ινα γάρ μή άκούσασα τδ,

\ύτός σου χνριεύσει, φορτικήν είναι νομίστ; τήν δε-

σποτείαν, πρότερον τδ τής κηδεμονίας £0ηκεν (νομα

είπων, Πρύς τύν άνδρα σου ή αποστροφή σον,

τουτέστιν, Ή καταφυγή σου κα\ όλιμήν χα'ι ή ασφά

λεια εκείνος ϊσται σοι ■ έν πδσι τοις έπιούσι δεινοίς

πρδς εκείνον άποστρέφεσθαι κα\ καταφεύγειν σοι δί-

δωμι •>. Ού ταύτη δέ μόνον, άλλα κα\ φυσικαΐς αυτούς

συνέδησεν άνάγκαις καθάπερ άό|4ηκτόν τίνα δεσμδν,

τήν έκ τής επιθυμίας περιβολών αύτοϊς άλυσιν. Εΐόες

πώς είσήγαγε μέν τήν ύποταγήν ή αμαρτία, ό δέ εύ-

μήχανος κα\ σοφός θεός κα\ τούτοις προς τδ συμφΐ -

ρον ήμϊν άπεχρήσατο; "Ακουσον πώς %α\ Παύλος

περ\ ταύτης λέγει τής υποταγής , ίνα μάθης πάλιν

Παλαιάς [6(50] και Καινής τήν συμφωνίαν. ΓνΗ\,

φησ'ιν, έν ήσνχία μανθανέτω έν πάχττχ υποταγή.

Είδες χα\ αύτδν ύποτάξαντα τώ άνδρ\ τήν γ^ναΐχα ;

Άλλ' άνάμεινον, κα\ τήν αίτίαν άκούση. Διά τί, Έν

πάστχ υποταγή ; Γννα'ιχα • γάρ, φησ\, διδάσχεη•

ούκ επιτρέπω. Διά τ! ; Έδίδαξε γάρ άπαξ κακώς

τδν Αδάμ. Ουδέ αύθεντε'ν τον ανδρός. Τίδήποτε;

11 Κρς. 110119 αϊ δίδωμι

: !Ιρ{{. ϊγΙιίπ γνναιχί.
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ιιιαηόΥιηιιβ : ΓβΙΐα,υϊΙ 01 $υ1)]υςα1ίυιη ιηιιΐΐη [;οηεπ>, ιιΐ

8(1 53Γαιΐ38 οοπ νείΐβΐιϋ»» ΠιϋοΓίϋτι ηουίδοιιιη 6Χ3ΐι11οιιΙ :

ΓβΓκμιίΙ ονίιιιιι βΓΟ^βδ, πι ΙιαΙιοαηιΐΗ , ηυχ ηιΙ ηο$ νβ-

βΐίβηοΌδ δΐιΓΠοίαηΐ : Γ6ΐί<|ΐΓιΙ 61 αΙΪ3 ςοικτα αηίιιιηιιΐίιιηι,

βχ ςιιϊΙ>ιΐ5 ιπυΐι.ι ίιι ηοδίΓΟδ ιΐδΐυ οοιιιηιοάα άβΓίνιηΐυτ.

Νβιη ηυ'ια (Ιιιιιι Ιιοηιίηοιΐ) ριιηίι-οι ϋίχοιηΐ : Ιιι &\ιάοη

νιιΙΐΗΐ Ιιιϊ νααή* ραηε ιιιο (ϋεη. δ. 19) : υΐ ηβ κιιιΙογ

•ε 1αΙ)0Γ ίδΙε ίιιΐοΐβπιύίΐίδ εδβει , &υϋΌπ8 ηιοίοδίίαιη

Ι.ιΙιοπδφίο ςι-ανίΐβίβιιι ]ιιηιοιΐ0Γυπι ιιιιιΐΐίίικίίηο Ιβνη-

νϊΐ , ςιιχ ιιιο ιιυοίβοιιιιι ΙβΙιοπιιιΐ οΐ ηιοΐβδίίβδ ΓβπιηΙ.

Ει ςιιεηΐ3αΊιιουΊιιη Ικ•ι%'ΐιυ5 30 ρΓΟνίώΐδ Ιιβπιβ Π.ί<;*•Ι-

1.11ο $βΓνο οιιμιιι βΐΐςυβιη οοιιρπίΛΐιι Πηβοΐΐίδ βαΊιίοβΐ :

βίο ηίιιιίπιιη ιιΐιί ροοιαηι γοο ϊιιιροβιιίΐ ϋβιι» , οηιιιϊ

πιΐίοιιβ ροοηαηι ίβίβπι Ιο\ ίοΓοιιι γοοΊΙοιο νοίιιίΐ , (Ιιιιιι

ηιΙ 8ΐΐ(1θΓ6ΐιι ηο5 ΙηϋοΓοηςιιε ρβΓμοΐιιηιη «Ιαηιηαΐοβ ίη

ΙιιΙιογο οοΓβνϊι ΓογοινΙο 3 ηιυΐΐίδ £6ηβηΙ)ΐΐ8 ηιιϊιηαηιϊιιιη

βι^υναπ. Ργο 1>>8 $3»β οιιιηίΙ>υ8 ει £Γ3ΐί3δ 333111113 :

1)310 ((110(1 ΙιοηοΓεηι ηοΐιίδ οοηΐυϋΐ, αο πΐΓδυ.8 ΙιοηοΓβηι

οπριιίΐ, εΐ ηο» οιηιιειη εΓΪρυϊΐ ίρβυπι, β( φιοϋ Ιιοδίίίΐ-

πιιη ΙίηιοΓοιιι ίηιηιίδίΐ, εΐ οηιιιία, δι ηαΪ8 οχηιιιίηοι 63,

ιιιυΙ(3ΐΐ) 8;)ρΐειιΐΐ3ΐιι, ιιιιιΐιαηι ρι-ονίϋβιιΐίαιη, ηιιιΐΐαηιφιο

οίοιιιοηιίαιη ρηε βο Γοπιηΐ : (μι:ι ιιοΐιίδ οιηηίΐιιΐδ Γι-υί

ροΓρβΙυο οοπΐίη£3ΐ ίιι Ι>οί ξίοι-ί.ιιη , ηυί Ιιχε οιηηϊα

ροιΐοοϊι : ίρβϊ <;ΙοΓί;ι ίιι 8;ι:πι1,ι ΗκυΙοηιη. Αηιβη.

5ΕΚΜ0 IV (ο).

0>ιοά ίονϊΐΗΐϊί ηιοάοι Ιτε» 'χνάηχετϊΐ ρκεαίαηι ; «1 ι'η

ηερΙϊ^(ηΙε$ αιιάϊΐοη» , εοιφιβ ι/ιιί ριιηηία ηοη Ιιο-

ηοταηΐ.

1. Ηοηοτε αβεϊΐ «ιοάϊίοι <ικ» ϋαι>, ηνοιηοάο•— Λιι-

άΊνίδΐίβ ηβπ , (]υο ρ.ιοΐο Πειιβ Ιιοιηίηοιιι 1>ι•δΐί.ιπιιιι

Γβχεηι 30 ρι-ίηοίροηι οοηβΐΐΐιιβπΐ, φιορβοΐο ίΐβιιι εοη-

Γββίίιη 6 ι•ε($ηο ίΙΙιιπι ο]βοοπΙ ; νοΙ ροιίιιβ ηοη ϋουβ ,

βοά ίρ8θ ρεΓ ίηοοειίϊοηΐίβπ) Ιιοπογο 8θίρ$ιιιη ιιΐκϋιτιγϊι.

Ναπι ηιιοίΐ 1 11 ΐ Γοςιιιιιη οΐιΐίχοπΐ , ϋνίη;ο κυϋιι-> Γιιίΐ

1>βηίβηίΐ3ΐίί. Νβα,ιιβ οιιίιη Ιιηηο ΜΙί ιηεΓεειΙειη Ιιϊυιιϊΐ

Γβεΐβ ίαείοπιηι, δπ! οι ρηιι>π,υ.3ηι »•88βΐ, Ιιοο ίΙΙιιηι

Ι>οηοι•οαΌο«>•ηνίι. ΑΙ ηβ άίοοΓβδ Ιιοιηίηοιιι ροβίΓ» η:ι-

Ιιιιη , (ΙοίηαΌ πιιιΐΐίδ πΐίΐκ ρποοΙ.ιιϊδ Γ:ιοίιιοπΙ>ιΐ3 ϊΐ.ι

Ποιιηι βίΐιί εοιιοί1ί:ΐ3δο , υΐ .ιΙ> βο ϊιημπ ίιιιη ίη οβΙΙο.ΐδ

οηΐΐηβΓοί, Γϋΐη ΓθΓηΐ3ΐυηΐ8 βιιπι ε$80ΐ, ιΐε ίρΒΪιιβ ϊιη-

ρεηο νεΓΐ)3 Γαείΐ ίο ιΜεειιβ : Ραήαιηια Ηοηιϊηίηι ηά

ϊηιαφηίηι ιί ιϊιηίΐίΐιιάίηβηι ηοιίταηι , ει άοηήηείΗΤ Ιη•-

5ΐπ8 αττα (6Ί'π. 1. 2Η). ΑιιΙβ νίι.ιηι ΙιοηοΓ, :ιπΐι• γγμ-

(ίοιιβηι εοΓοιιβ , ει αιιίοιριβπι Ιίαΐ, λΑ ΓΟβϊπηι δοϋιιι»

ενεΙΓιΐιΐΓ. Εΐυηίιη Ιιοηιίηο. βυΐχΐίΐηκ 8υο$ ίη βχΐΓβιηβ

86ΐιεθυΐο ροβΐ τηιιΐΐοπ ΙηΙιοΓο-; ει ίιιΓιιιίΐιι ρεηειιΐβ ,

ευιη ίη ρ^εε Ιιιηι ίιι ΰεΙΙί», Ιυιη άοιιιιιιιι ΙιοηοΓβ πΓϋ-

είαηΐ : ϋειίί ηπΐιιιι ηοη ίΐα, κοιΐ δίβΐίιη ηίςιιη 681 , 3<1

Ιιππε πιιη ΗοηοΓβιη ενβχϊΐ , 61 Ιιοο ηοη τεοΐο Γαείο-

πιηι β$βε ηιοΓοειΙεηι οβίβικίίι , 8οϋ (,Ίϋΐίϋΐιι ϋϊνϊιι.ιιιι ,

ιΐιιοη ιΐεΐιίΐυηι. Οιιοιΐ ίβίΐιΐΓ |ιηιιείρ:ιΙιιιη ηεΐ'οροιίι,

ϊιΐ βχ $υΐ3 Οεί 1)ειιί(,Ίΐίΐ3ΐ(• ίΙΙί οΐινειιίι : (μιοιΙ ιυΐεηι

βχείιίεπί ρηηείρβίιι, εχ ίρβίιιβ Ισπανία. Εη;ο ιιΐ ΐΊ-ςβί

Ρΐβ ΐ|ΐιί 81)18 ηοη ρβτεηΐ ιιι.ιη(Ι.ιΐΐ8 αϋι-οςιιηΐ ρηιιεψ»•

Ιαπι : ιι» *β βρ»κϊι εΓβ.ι Ιιηηιϊηοιη ϋοιιβ , ειιηι ει (υηε

ΡΓίηείρ.ιΙιιπι αΙ>Γ0^ανίΐ. ΗιχΙίε .ιυιεηι ορεηε ρηΊϊιιιη

(α) < ι.ΙΙιιυ:> ι:αιο εοϋία; ηβ^ίο 1076 βίευηι 2511.

ΙυβΓΪΙ (ΙίεεΓβ, πυηηΐιιηι εΐϊβπι βΐίυπι ηοηοΓβιη ίΙΙί ρβε-

Γ,αΐί ηβΐυη οπρυειϊΐ , 61 φΐο( ββΓνϋιιΐίχ ιηο<1ο5 ϊικίιι-

χβη(, (Ιιιιιι ίιι (>τ:ιηιιιΐ3 ςυϊβρϊαπι (ΙίνεΓϊίβ νϊηευΐί» ,

ιηιιΐΐίβ ^βιιεηϋυδ ργϊιχ ίραίιιιιπι η.ιΐυΓ.ιηι ιιοβίπιηι ϋε-

νϊιιχϊΐ. ΙΊίιηιΐδ ϊςϊΐιΐΓ ρΓΪηοϊρβΙυβ β$1 80Γνίΐιιί , ηιιβ εΐ

ιηιι1ίβηΙ)ΐΐ3 ίπιρετηοΐ νίτί : βίςυϊϋβπι ρο$1 ρεεεβίιιιη

Ιιιιε οριΐ8 Γιιίΐ. Νβιη αιιΐο ίηοοειίίεηΐίβηι [ΟΓ ΙιοηοΓβ

ΓιιΊι νΪΓΟ , ευπιηυβ ίΙΙβηι Γοπηβνίΐ ϋειι» , ηυίΐιυβ ίπ

ΓοΓΠΙ3ΐΊθΙΙβ νΪΓΪ ν6Γΐ)Ϊ8 1181Β 6Γ31 , Ι)Ϊ8 61 III ΙΤε.ΙΐίΟΐΚ!

ηιιιΙΐΓΠ$ 681 υβυβ. III ίςίΙυΓ ιΐε ιΙΙο (Ιίχίι , ΑΌίίοιπϋδ

Ιιοηώιεηι αά ίηιαρίηειη εΐ ίϊηηΐϊΐιιάίηεηι ηοιίταηι , ιιε-

(]υε (Ιίχίι , ΡΪ31 Ιιοιηο : βίε ει <1β 1513 ηοη (Ιίχίι , Κι;ιΐ

ιηιιΐϊεΐ', 36(1 Ιιιο ςυοηηε : Ραάαηιια ει αά]α(οηιη

(6Υπ. 2. 18) , ηεςυε ΒΪπιρ'ΊεΊΐβΓ 3<Ι]υΐ0Γεηι , 5β«1, 6'«•

εηηάαιη ίριηηι , ςιιο πίΓδυ» ΙιοηοΓΪβ χηυηΐίΐηΐεηι 08•

Ιΐ'ΐιιΐίι. Ν;ιιη (]ΐιοιιί;ιιιι ΙίΓαΐχ 3ηίηΐ3ηΐ63 3(1 ηεεβ883-

ΓΪ08 νί(;ι: ιΐ8υ8 πιυΐΐυιη ηοοίβ εοηίεπιιιΐ 3ΐΙ]ιιηκ>ιιΐί ,

ιιβ 1'θΓΐβ ιηυΙίοΓβιη ςυοςιιβ ϊηΐβΓ ηΐ3ηείρία ρυΐβΓββ

6830 ηιιιιιΟΓαικΙαιτι , νϊ(1β (|υοηιθ(1ο »1ι ϋΐίβ ο;ιιιι ιιιβιιί-

ΓεβΙο ϋίϋΐιιίβυηΐ. ΑάάηχχΙ ίαιίαι, ίηηιιϊΐ, οοταη ΑΛιιηι,

ει ηοη ειί ϊηνεηΐιι» αά]Μοτ <ϊ»ιϊ/ί« ει $εεηηάιιηι Ιρ$πιη

(6'ι.ή. 2. 19. 20). ϋυίιΐ ί^ίΐατ ? ηοη 681 3(Ι]ιιΙογ 6ι]ΐιυ3 ,

«]>■■ ορεηιιη βιιιιιη ίΙΙί ρηο3ΐ3ΐ ίιι ΙιοΙΙίδ ? ηοη οβί η(1](ΐ-

Ιογ 1)08, ηιιί νοιηοΐ'οιιι ΙπιΙΓιΙ, 61 (Ιιιιιι 56ηιίιΐ3 Ιογγ.έ

ηΐ3ΐκΐ3))Ιΐ)Γ, ηοΐιίίοιιπι ΙαΙ>0Γ»1? ηοη μιμΙ 3(1)ΐ)ΙοΓυ3

»8ίηυ3 εΙ ιηιιΐιΐδ , ςιιί 3(1 οιιογ3 Ιΐ'3η8νεΙιειΐ(ΐ3 ιιοδ 3(1-

]υν3ΐ)1 ? 8ο(1 ηε Ιιοο (1ίε33 , ρι•ορΙβπ':ι Ιι.ιό 300ΐιιρ3ΐβ

(Ιίδΐίιι^ιιίΐ. Νοιι βιιίηι 5ΪιηρΙίοΊΐ6Γ αΊχίΙ, Νοη 681 ίιινοιι-

1113 ΊΙΙί 3(1]ιιΙογ, 86(1, Νοη «*1 ι'η»«η(ιΐ! αά}ιιΙοτ ίϊπιίίί*

(•ί. 113 Ιιιο φιοφκ; ηοη «Ιίχίι, βϊηιρΙίοίΙβΓ, Ρ':>οϊ;ιηιιΐ8 ΜΗ

3ΐΙ]ιιΐοΓβπι , 3ειΙ , Ραάαηιαι ϊΙΗ αά)Ηΐοτεηχ κενηάιιη»

ίριπηι , (Ιίχίι. Ηχο αυίοιιι βηΐβ ρεοοαίυιη οοιιΐί^βηιηΐ :

ροδί ρεοο3ΐιιιη 3ΐιΐειη : Αά νϊτηηι Ικκιη εοηνετηο Ιπα ,

ει ίριε ιιιϊ άοηύηαοΊιητ (Οεη. 3. 16). Λςυβίειη ΙιοιιΟΓβ

Ιο ΟΓΟβνϊ , ίηηυϊΐ ; ηοη Γοείε 1182 68 ρπηοίρβίυ : :ι»1

6ΐιΙι]βοΐίοιιοιη (1ε8ο••η(1ε. Νοιι ιιιΐίβιί ΙίΙιβΓϋίβηι : διτ-

νίίαιοηι 3(1ηιίΐΐε. Νεδοίνϊδίί Ϊιηρβι-3Γ0 , ςιιθ(1 61 ίρδβ

Γ6Γυιη ('.χρβΓίοηιίη (Ιεοΐ3Γ38ΐί : εβίο υη> βχ δΐιΐχΐίιίδ ,

61 όΊιΐηίιιιιηι νίπιιιι 3^ηθ8θβ. Αά νϊτιιηι Ιιιιιηι εοηνβηϊο

Ιιια, εΙ ϊρ*ε Ιιι'ι άαηηηαοιίην . ΑΙ νίιΐβ Ιιοο Ιοιο Ώοι υοιί-

^ιιϊΐοΐβιη. Νβ ειιίιιι βυιΐίβιΐδ , 1ρ*ε Ιαϊ άοηϊιηαοΐΐντ,

^Πίνΐ'ΙΙΙ 06η86Γ6ΐ 6386 όοιηϊιι;ιΙιιιιι , ρΐ'ϊι13 ρο»ιιίΐ ικι-

ηιειι οιΐΓίΒ ϋίεεηβ , Αά νίηιιη ΐιιαιη εοηνετηο Ιαη , Ιιοο

681, Κ. Γιιρίιιηι ιιιιιηι, ροΠυβ, ι•ι 8βευπΐ38 ιίΐιί βηΐ II Ιο :

ιιΐ ίιι οηιηίΐιυδ, ιριαι ίη^ηιειιΐ, ηοΐίββά ίρβιιιη Ιβεοιι-

νβΓΐ38 •εΙ εοηΓυ^'ιαβ , ιίυί οοιιοοϋο Νοΐ|οβ Ιιοο δοΐιιηι,

86(1 οι Μΐιιηϋόυδ οοβ ηοεε88ίι.ιιίυιΐ8 οοΙΙίςανίι, ηι

Ι:ιηιηιΐ3ηι ϊιιΓΓ30ΐυιιι ηποιίιίαιιι νίιιουΐιιηι , οιρίοΊιαίί:)

ίΙΙίδ (.ΜΙοη.ιηι ίιι]οοίΙ. Υ'κΙι'8 ιιΐ 3ΐιΙι]εοΐίοιιβηι ίιινοχοίΐ

(|ΐιί(Ιοπι ρβεεαίυηι,δοΙοΓδ αυίοιιι ει 83ρίειΐ3 Ι)οιΐ8 Ιμμ|ιιί-

ιριοικί ιιθ8ΐΓ3ΐη ιιιίΙίι»ΐεηι δίΐ 080» ? ΛικΙί ιριίιΐ (Ιο Ιιιιε

5υϋ]εεΐίοηβ όϊοαΐ Ραυίιΐδ , υΐ ΓοΓδίιιιι νείοηβ 30 Νυ»ϊ

Ϊ08ΐ.ιηκ•ηΐί οοηοοπίίβιη ίιιΙβΙΙίκίδ. ί/ιι/ΐ(Τ, ίιιςιιί! , «η

Μεηιίο άίκαΐ ειιιη οιιιηί $π!>]εεΙϊοηε ( Ι . Τ'ιηι. 2.11.12).

ΜιιΙΐεήί οβάιιηι ; ηικ/ίβτ $ιώ]•<ΐ(ΐ νΐτο , η»ατε. ΑίΙε-

τνιη 5<ί ιΊ//ι/ίί ;/ιήμ» <ι ρίεοιίο. — νί(1β8 61 ίρδιιιη \•ί|•(>

ηιοΙίοΓεηι 8υΙ^βοί83β ? 5ού εχδροοιη, ει Γ3ΐΐ8;ιιη ιικΗβ^.

Οογ, Ομμ οιηηΐ ιαο}εεΐΐοηε? ΜνΓιεη οηΐηι, ίηιριίΐ, άο-

.νι<• ηοη ρετηάΙΙο. ΟαϊιΙ ίΐ:ι ? δοπιοί βηϊπι ηιαίο (ΙοοαίΙ
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δ. Μ)ΑΝΝΙ8 αίΚΥίΟδΤΟΜΙ ΛΚϋΙΗΕΡ. (ΧλΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ Χί.Γ

ΛιΙ»ιη. Νεαπβ άοηϊηατί ίη «ιγμιη. Οογ ΐ<1 ιηηϋοπι?

ΚειιιοΙ ποίρρο ηιβίβ άοπιίηβΐι» β*1. &«ά ε$»ε ϊη ιίΐεηΐϊο.

Οίο νβΓΟ 03ΐΐδ»ιη. ΑΛαηι οηίιη , ίη<|ϋίΐ, ηοη ειΐ ίεάη-

οίυ$ : οιηΐίβτ αιιίειη ιεάιΐίΐα ίη ρηενατίεαύοηε (ιύΐ (1.

Τι'ηι. 2. 14). Μείι-εο ίΐΐηιιι 3 (Ιοοιγηιε δοϋο ύφοίΐ.

0«Ί ειιιηι ιΙοεβΓβ ηββείΐ , άίδεαΐ, ίιΐφΐίΐ : ςαοά δι ηο-

ΙΐΙΟΐϊΙ (ΙίϊΟΟΓβ, 8β<1 «ΙοεβΓβνοΙϋεΠί, ΟΙ δβϊρβΗΒΙ, *1 «1ί-

ϋορυϊοϊ ίιι*ιιροΓ βιιοδ |ΐβπ1οΐ : ΊΑ (χαβά οΓιλλι ΐηηε ηιιι-

Ιίβτϊ 3εείο"ίΐ. Υειαιη ίΙΙηιη φΐΐ.ίοπι νίΓΟ &υ1ι]βεΐ»ιη

ίυίδδβ, βε ρΓβρίβΓ ρεεεαίυιη Γαϊβββ «ιι^εείίΐηι , Ιιίηε

ηιηιιίΕβ&Ιυιη εβί : ϋΐιιιΐ βοΐεπι 3οι1ίΓβ νβϋηι, Μ ν'ιηιηι

ίηηηι εοηνεηΐο 1\ια , εί ίρ*ε Ιαί άοηιίηβΰίίητ.

ϊ. δείτε νβΐίπ) α,υο ραείο άβ Ιι»ε βΐΐαιη ε»Γ3 ΙοφίβΐυΓ

Ι'ίΐιιΙιιβ, βΐ ιΐοηιίηβίοπι ιηϊ5ΐ~ 31 ευηι οειιεγοΙεηΐίΒ. Οιιο-

ιΐϋΐιι ίβ,ίΙϋΓΪιι Ιοειι ί(Ι Γ»γϊι? Αα" ΰοπιιΐΐιίηβ (ο) δοπίιεηβ

ΜΙ, νίη,άίΐψΐε νχοτα ( ΕρΙιε$. 5. 25 ) : βεεβ ΗΙιιιΙ,

Αά ιί'πιμι Ιηηιη εοηνεηΐο Ιηιι. ΙΙχοη» ααίειη κί Ιίιηεαηΐ

ΐΊ)θί {ΙΙ/ϊά. ο. 33) : βεεβ ίΙΙικΙ, Ιρν. ΐηάοηηηΜίηΐ.

ΥϊιΙβί ιιΐιηίιιίιιιε βπιγίδ 8ΪΙ ϋοιηίιι.ιΐιΐϋ, φΐβιΐοΌ ΓβΓνίϋυϋ

3Η1310Γ, ιηιιΐίοπδ δΟΓνϊοιιΐϊί» Γιιοπι ιίοιιιϊιιιιβ, ςιιαηοΌ

11)6111$ ΓιιβΓϊΐ οιιιιι εαηίικβ εοη]ιιηεΐιΐ5 ? δίε βηίηι Ιυΐ-

ΙιΙιιγ οιηιιίδ ιηοΐβίΐϊα ϋοινίΐιιΐίί. ΙΙιιυιη ίΐιΐφΐβ ρπηεί-

ρ:ιΐιιηι ίιιϋιιχίι ϊηοΐιειίίεηΐίη. Νοίί εηϊπι Ιιοε κροοίαι-β,

φιοιΙ Ϊ1ΐ3ΐιι ι•ι υροηβ1>3ΐ ιειιιρεηηΐ 1>οιι« , ββιΐ ηιιοιΐ

ίρδαηι ββΓνϊΙιιΐΐβ ιιαίυΓαιιι εοηδίίιιιεηΐ ρεεχ .ιΐιιιη : ςιιοιΙ

051 ;ι1ΐοπιηι ββιιυδ 8ει\ ίΐιιΐί* ιιιιιΐΐυ ρι-ίοπ ςηνίιΐδ, ςυικί

ει ίρδιιιη οη§ίηοιη οι οεεβδίηηειη ϋιιχίΐ η ρ«εε3ΐο. Ν»ιη

ροδί οΊΙιινίυιη Νοο, εοιηπιιιιιο ΠΙιιιΙ ϋηϊνοι-δί Ιβιτβπιηι

οιΐιίί ιιβιιΐϊβςπιηι «ι οχίΐίυι» , ρεεεανίι ίη ςοιιίΐυΐΐΐιι

»ιιιιιιι 01ΐ3Π> ' , ευιηηυβ ηιιιίαίιιηι ραίιοιιι νκΐίδ&εΐ, 3ε-

ειΐδ.ιΐίοιιβ ΊΙΙυιιι βιιιρϋυβ 5ΐι;ι ίίριιϋ ΙΊαϋΌδ 8Ν08 ιιιιιΐ.ι-

νϊι, αΐηιιβ ίικίο Γπιίπιιη $6Γνυ8 681 Πιεΐυ&. ΰθΓΓ»ρ6Γ3ΐ

Λΐιϊιιι η.ι1ΐ)Γ;υ ιιοΐιίϋΐϊίειιι ρΓ3νίΐ33 νοίιιιιίαίιβ : 30 πιβ-

γΊιο φΐίϋοιη. δεί'ίριιιη ίμίΐιΐΓ ίηπιιηιοΓηκ ριο ]ιΐ8ΐο

ρηιΓοΓΐ βχευ8.ιΐίυιΐ68 , νεΙ ροΐϊιιβ υηο νβτίκ) ιιιιιιιοιη

ιΙΙί ιΐ^ι γ«ΐΗ3ΐιι. 6'α'ρι'ί οιιίιιι , ίικριίΐ, Νοε Ιιοιηο αφή-

εοΐα (6Ίή. 9. 20). ΙΙΙικΙ υογο, (,'ιερϊΐ, ιηιι1ΐ:ιιιι εοιιΐίιιοί

6>>ΓΪεΐίΐΐί8 εχοιΐ8.-ιιϊοιιειη. Νιιιιι ι:«|ΐκ: ιμιαηΐιιιη νίιιί Ι)ί-

ΙιηηΛιιηι βδδεί ηονβηΐ , η«ε φΐοηκχίο ; πιβπιηιηβ ηι>

»ι|υ3 ιιιίχΐιιηι : ιιεε (ρι.ιικίιι Ιιίϋειιϋιιιιι , δΙ:ιΙίιηικ• οχ

ΐοΓευΙαπΙιιι* Ιιαιικίιιιιι , »η ρη$1 ιιΐίιμιοιΐ Ιοιιιριιβ εΙ:ι -

|ι8ΐιιιι. Αο 8<τΐρΐιΐΓ;ι <|ΐι»Ιειιι ρβΓ Ιι:ι•ε Νοο ΓίίεΙωι» οχ-

ευ83ΐ; ςιιϊ νει•ο οχ ίρ$ο ρΓο^ηαίικ ογλι , ςυί »1) ϊρ5ο

βετνβΐυε (ϋίΐ|ΐιί(Ιειη ρΓορίοΓΟχΙιίΙιίΐϋΐιι ρ:ι1τί Ιιομογοιιι,

ιιιιπ ειιηι εχΐεΓΪ8 ιεπιρββίαίε $υΙ)ΐ3ΐυ8 ηοιι ρβΓίεΓηΐ) ,

ιιυΙΙ» ί)»ΐιιι;ο Ιΐ3ΐ)ϊΐ3 γ.ιΓιοπο , ηοιι βαΐυΐίβ οΐιΐοηίοε Γβ-

ι:οΓ(1αΙυβ , ηοιι ιηοΐιι 3(1 πιεΓιοΓειη ιηεηΐεηι Γεϋυ-

εΐιιβ, οαπι αϋΗυε ϋαρβΓβδββ Γβϋ(}ΐΐ)η8 εβΓηβΓβΐ ίταα ά'ι~

νίιιχ , ευηι νββΓι§ί3 εηΙ:ιιιιίΐηΐί8 3ρρ3Γ6Γβ, ευπι ηιΙΙιιιο

εοΓυιη ηηχ ΜεϊϋβΓαηΙ ηιοΐιιιιι νί$6Γ6, εοηΐΗαιβΙϊι

() ΐΓοιιΐοηι »(ΓεεϊΙ. Ι1<ό ειίηιιι βαΊιιοιιβΐ ββρΐβηβ ηυίβ-

ρί:ιιη οΊιΌΐιδ : Νβ φιιίατΊ» ίη οοηΐντηβΐϊα ραΐτί» Ιιύ :

ηοη κιίηι «ί Μη ιβυάαραΐή* εοηΐιιηιεΓια (ΕκΙϊ. 3. 12)•

νειικη η6φ^β Ιιοε ηονει•:ιΐ ίΙΙβ; &β<1 ρβεοβίυιη οιηηί

νοηία οι οχευ83ΐίοηβ ίιιιΐίβοιιιιι :ΐ(1ιιιί*ίι. Μεο ρηεοαΓι

ρπιιιη 80Γνίΐιι:βηι ιηευηίΐ , Γι-αΐηιηιςιιο κεινιιβ οδΐ

' 113 ηεςϋ Ιιοηο. Γ,ιΐίΐ. ιιιϊΙο, ΐ'ααηααη.

(β) Μοηιυπκ ΐ3|βιι πηΓνϋοχίοπιιΐΝ ΐϋΐιΐκηι ΓθΓί;ιΙΙιίΗί 5<τί-

1ι» ιιίοιιι πκΐιιπί ; ϊοιΙ Ιοοικ «81 ί)ΐ ΕρϊβΙ. 3»1 Κραοπίο».

Πιοΐιΐϋ , ει ρι•;«!ΐ ο^ιΐίν.ιιιι ηοηοηβ η »3ΐιΐΓ3 (Ιεΐιιΐβιιι

βιιίιΐΜ ρηινϊοιε 3ΙΙΙΪ8ΪΙ. 113568 αΚοηιηι 86Γνίΐυ(ϊ$ (,ό-

ηυβ. Υΐί οιίαιη ΙοΠιιιιη ιιο$8«? ΠιιοΙχίϋ ρηΟΓΪΙιιιβ %τά-

ΥΙΙ18 051 ΙϋΙΙΙΐΙ, Π1Ι|ΙΐΟΙ|Η0 Γθ1ΊΙ1ϊ(Ιη1)ϊ1ϊΐΙ'•. Ν;ιηι φΙΟΙ|Ϊ3Π1

ΪΙΙΪ8 ηοιι ο^Ι βΐιιοιΐ(1;ιΐιΐ5 ', νίιιειιΙ;ι ιιοη'ι» :κΙ»ιιχί! Ι)οιυ.

Οιιο«Ιιΐ3ΐη ί^ΊΐιΐΓ ίΙΙιιιΙ οβίϊ Ρηιιείρυιιι 3ε ιι^ιςί&ΐηΐυυιιι

ιιίιηϊπιιη ; ιιοιι 1:ιΙβ φκιΐβ ηιιιΙιοΓίί , ιιειριε Ιηΐβ φΐβΐιί

κογυοι ιιιιι , $β«1 ιιιιιΐΐο ηΐ3£ΐ8 Γοΐ'πιίιΙΐϋϊΙε. Υίίίοιο εβί

ϋιι«1ίηυε ^ΙαιΙϊοί 3ευΙο$, 03πιίΙίεε8, ΒΐιρρΓίΓϋ, Ιογ-

ιηεηία, ρεεη38,νϊΐ:6 ιιοείβςαβ ροιβδίηΐβιιι. III μιιΙοιιι

86Ϊ38 ηυηε φίοςιιε ιιιουΊιιη ρπιιεΐρηίιιβ οχ υεεββίοηβ

ρεεε3ΐϊ ογ(ιιπλ Ιΐ3ΐ)υΪ886, ι•ιιί5ΐι•ί ΡβιιΙιιιιι ί|)8ΐιη) >Ιο Ιιοε

ρΙιί1θ8θρ1ι;ιιιΙοηι 3ΐιιϋ. 5ΐ αιαοη *ί« ηοιι ΐίιηιΊβ ;»υΊ•-

5/α/< ιιι, 6οηκιη [<ιο, ϊιιςυίΐ, €ί ηαΜΐι Ιαηάίΐη εχ ϋΐα.

8ϊ αηΐίΐη ιηαίιιιη (ίχηίί , ιίιηβ : ηοη εηϊηι $Ίηε εαη$α

ρ,ΙιιάηΐΗΐ ροιίιιΐ (/ίο/η. 13. 5. 4). Υίιΐο* ριορίοτ 60$ ,

ςαί πιαίιιιιι ροΐ|ΐιΊι•ηιιΐ, ει ρΓΪηεϊρειη ει ςΙβοΊικη Ίιιι-

ιιιίιιοι•ο? Αιιιϋ ιιιηιιίίο8ΐίιΐ5 Ϊ81»(Ι ίρβυιιι πιι•5ΐΐί. Υΐηάι'χ

βιιίιη ηΐ , ίιιΐ|ΐιίι, εϊ ψύ ι/κ>//ι/μ αρ,ίί (/6ι</.). Νβιριε ιΐί'

χίι , Νοη βιιίηι βίηβ 03»83 ρΓίιιεερβ 651 : 8βιΙ ιριίιΐ '.'

ΛΌ/ι «ι//» ιίηε αιη&α ρΐαάίηηι ροτίαί. Λγπμιιιιιι ]ικϋ-

εοηι ΙιΙιι ρΓ.εΓοοϊΙ Ιιι οιιίιιι ρ;ιΙβΓ ΙίΙίοπιηι 31113118, ιιίιϊ

Η6£Γΐ£βηΐεΓ οίΐίείο $υο ίυιι^ί νίιΐβΐ ίΐΐοβ , ει ρΓορίοΓ

ραιοι η;ιηι ίηιΙπΙ^εηΐίίΐιη 8β :ιΙι ί11ί8 εοιιίοιιιιιί, οΐι δΐιιιιι

ΒΟΙίίΐ.ΊίΟΙΙΙ ρ:ΐΌ';ΐξ(>^ί8 Ηϋ ρΓοεερΙΟΙ'ίΙ)ΙΙ8 ΙεΓΓΪΙ)ΊΙί1)ΙΙ8

ϊΙ1ο$ εοηιιηίιιίι : 8ίε βΐ » ποκιπι ιοΙιίΓη 86 εηηίειη-

ρΐιιηι εεπιοιΐ8 Ι)οιΐ8 , οΐ) ϋΐιηιη όοιιίοιβιη Ι:ιιιιιρι:ιιιι

ιιιαςίκΐΐ'ίδ 36 ραΗΐ»ί>ο}>ί8 ι|ΐιϊΙ)ΐι><1;ιη) ρηιιείρίΐιιιβ ίΙ!»ηι

Ιΐ':κΙί(Ιϊΐ , ιΠ ιιε^1ί^ειιΐϊ:ιιιι ο]υ5 οοΓΓΪββΓειιΙ. 8«(1 βί

νιιΙΐϊ8 , εχ νοΙοΓί Τε$ΐ:ΐιηοιι(ο ϊΙΙιιά $ρεε1ειηυ8 , οΙ) ηο-

δΐι•3ΐιι ηίιηίιιιιη ρι-ανίΐ;ιΐειη Ιιοε οριι» ΓαΪ88β ρτίιιεί-

ριιΐιι. ΡιορίοΓ Ίιιϊςιιο8 φΐί8ρί»ηι ρΓορΙ.εΐ.ι 8ΐιεε6ΐΐ8εη3

Ιιΐ8 νειΊιίϋ ιιΐίΐιΐΓ : Ταοιο'α άνιη ίη»ρϊιι$ άενοταΐ ]ν»ΐαιη,

εί (αε'ιεί * Ιιοηύηα ηηα$ΐ ρϊιεί$ ηιαήί, εί ηιιαιϊ τερίίΐία

ηοιι ηανεηΐία άκεειη (Ηιώαε. 1. 13. 1 '<)? Ι>^ο ίιΐοοιίιιχ

681 , ι>6 Ι;ιιιιιμι:ιιη ι-ορίίΐί» 8Ϊιηυ8 : ίϋεο ρΓίηεβρβ , ιιΰ

Ι3ηκ]ΐΐ3ΐη ρίβεβί ' ηοβ ίπνίιοιιι «ΙενοΓειιιιιβ. Ν:ιι» ιιι

ρι-ορίεΐ' ηιθΓΐ)»8 πΐ6(1ίειιπιεηΐ3 κιιιιΐ ϋαι» , 8Ϊε ρπιρίοΓ

<1εΜεΐ3, 8υρρΙίεΪ3. Οιιοιιί;ιιιι ειιίιη 18 ΐ|ΐιί νίπιιΐε ρκε-

(Ιίΐιΐ8 νϊνϊΐ, β]ιΐ8ηιοι1ί ρΓίθΓεεΐυι-3 ηοη ίηάί^βΐ, 3ΐκΙί

φΐί<1 όίειιΐ Ι';ιυ1ιΐ8 : Χ/'η αιιΐοη νί$ ηοη Ιϊηιετε ροΐιϋα•

Ι,ίιι , 6ο»ιι/ιι {αο , εί Ιιαοεοίί Ιαηάεηι εχ ίΙΙη (ίίοηι.

13. 5). 8ρεεΙ:ιΐ0Γ ιιιο8 , ϊηφίίι, βδΐ ίϋΰ'εχ. δι ηείε νί-

ν;<8 , ηοη 8ρεεΐ3ΐ0Γ βοΐιιιη , λοιΙ οιί.'ΐιη 1:ιιιι];ιΐοι•. δεοΐ

ιριίι! εςο ο!ο ρΓίιιοίριιιη ΙοφίοΓ ηβεεδβίΐαίε , οιιιιι ει

3ΐϋδ ηιιιΐιο ιιι»]οι•ΊΙ)ΐΐ8 8υΙ)1ίιιιίθΓ08 δϊηΐ φή ρυίΐοβο-

ρ'.ιΐηιη ε</1ιιηι? δκριίά'εηι ρηιιοίρηιιι ϊρδοπιιη ρτίιιείρο»

βηιιΐ Ιοςβδ. Λιΐ;ιηιοιι ηεςιιβ Ιβ^ίουδ ϊηιΓι^ει ίδ , ΐ|ΐιί

ειιιιι ηιοϋε8ΐϊ3 ει χςιιϊιβίε νίνίΐ : 3ΐςιιβ Ιιοε Ιοδίβιι-

Ιβιη 3ΐκΙί Ι'.αιΙιιιη ηίδ νει-Ι)ίβ , ^ι«<ο Ιεχ ηοη ε»ι ροίϋα

(1. Γΐη. 1. 9). ΟικμΙ κί Ιεχροδίΐ» ηοη εκί, ιιιυΐιο ιη:ι-

ρίβ ρΓΪηεβρδ εί ρηυΓεείαδ ηοη εκί. Εη Ιίϋί Ιβιΐίυιιι ββ-

ηιΐ8 ρι•ίιιι•ίρ:ιΐϋί , φΐί 61 ϊρδβ ιΐιιοΐιιιιι ΙιίΙιοΙ οεεΛΝίο-

ιιι,ίιι 3 ροεε.ιΐο ει ίιιιρΓοΙιίΐαΐο.

1 1168- υ,1ϋ5 • ηοη εηιεηάαΐΐ $ηηιιι». ΕιΙϊι. , ί//ι> ηοη ειηβη-

άηΙιι$ ΐ*ι.

* Ηβ8• ιιηυδ, ο ρτονκίεηχ ηηιχ, Ιαεει οι«ι )ι«1κ*αίι

ΐι/ΐ|/ίθ αενοηιίητ. εί (αεί).

1 •!«•'£•. ρ.ϊ«8 ιιιαιίί.
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Κ»\ γάρ ηΰθέντησεν άπαξ κακώς. Ά.Ι.Γ είναι έν

•Λσυχία. Άλλ' είπε κα\ τήν αίτίαν. Άδίιμ γάρ, φη-

σ\ν, ούκ ήπατήΟη, ή δέ γυνή άπατηΟείσαέν χαρα-

βάσει γέγονε. Διά τούτο αυτήν άπό τού της διδασκα

λίας κχτεβίβασε θρόνου. Ό γάρ διόάσκειν ούκ είδώ.:,

μανθανέτω, φησίν ■ ε! δέ μή βούλοιτο μανθάνειν,άλλά

διδάσκειν έΟέλοι , και εαυτόν κα\ τους μανθάνοντας

προσαπολεί• δπερ οΰν καί έπ\ τής γυναικός τότε γέ-

γονεν. Άλλ' ότι μεν ύποτέταχται τω άνδρ\, κα\ διά

τήν άμαρτίαν ύπετάγη, δήλον έντεΰθεν • βούλομαι δέ

εκείνο άκοϋσαι , τό , Πρδς τύν άνδρα σου ή απο

στροφή σου, χαϊ αυτός σου κυριεύσει.

(£. Πούλομαι μαθείν πώς κα\ περ\ τής κηδεμονίας

ταύτης 4 Παύλος διαλέγεται, καΐ τήν δεσποτείαν άνα-

μίγνυσι τή φιλοστοργία «. Πού ουν τούτο ποιεί; Κο-

ρινΟίοις έπιστέλλων φησίν ■ ΟΙ άνδρες, αγαπάτε τάς

γυναίκας• !δοΰ τό, Πρδς ι ύν άνδρα σον ή απο

στροφή σου. ΑΙ γυναίκες Ινα φοβώνται τους άν

δρας • ίδοϋ τδ , Αυτός σου κυριεύσει. Είδες πώς

άνεπαχθής ή δεσποτεία, δταν εραστής μανικδς τής

δουλευούσης δ δεσπότης ζ, όταν φόβος I) μετά αγά

πης; Ούτω γάρ τδ φορτικόν άνήρηται της δουλείας.

Μίαν μέν ουν εισήγαγε τήν αρχήν ή παρακοή. Μή

γάρ δή τούτο Γόης , ότι προς τδ οίον έόίύΟμισεν αυ

τήν δ θεός, άλλ' οτι αυτήν τής δουλείας τήν φϋσιν ή

αμαρτία χατεσκεύασεν ή έστι καΐ δεύτερον δουλείας

είδος τοϋ προτέρου φορτικώτερον, χα\ αυτό δέ τήν

αρχήν κα\ τήν ύπόθεσιν έκ τής αμαρτίας Εχει. Μετά

γάρ τόν κατακλυσμόν τόν έπ\ τοϋ Νώε, καί τό κοινόν

τής οικουμένης άπάσης ναυάγιον κα\ τήν πανωλε

θρία•; έκείνην, ήμαρτεν εις τόν γεγεννηκότα ό Χάμ,

κα\ γυμνοιθέντα ίδών τόν πατέρα, μάλλον έγύμνωσε

τή προς τους αδελφούς κατηγορία, κα\ εντεύθεν οίκέ-

της έγένετο τών αδελφών. Έλυμήνατο γάρ τής φύ

σεως τήν εύγένειανή τής προαιρέσεως πονηρία • και

μάλα είκότως. Ή μέν ουν Γραφή μυρία; υπέρ τοϋ

δικαίου συντίθησιν απολογίας, μάλλον δέ ένΐ ρ"ήματι

πάσαν αύτώ δίδωσι συγγνώμην. Ήρξατο γάρ, φησ\,

Μοβ άνθρωπος γεωργός. Τό δέ, "Ηρξατυ, τούτο

πολ)ήν Εχει τήν άπολογίαν τήν ίπ\ τή μέθη. Ούτε γάρ

πόσον πιεΐν έχρήν τόν οΤνον ήδει, ούτε πώς πιεΐν,

άκρατον, ή μεμιγμένον ύδατι, ούτε πότε πιεΐν, ευ

θέως τών ΰποληνίων έξαντληθέντα, ή μικρόν άναμεί-

ναντ» χρόνον. Ή μέν ουν Γραφή διά τούτων απολο

γείται υπέρ τού Νώε ■ ό δέ έξ αύτοϋ γεννηθείς, ό δι'

εκείνου σωθε\ς (θιά γάρ τήν εί; τόν πατέρα τιμήν ού

βυναπώλετο τώ τών λοιπών κλυδωνίίυ), [661] ού προς

τήν φϋσιν ίδώναύτήν, ούτής σωτηρίας άναμνησθε\ς, ού

τω φόβψ σωφρονισθείς, όρων έτι τά λείψανα τής τού

θεού μένοντα οργής, κα\ τής συμφοράς τά ίχνη φαι

νόμενα, χ*\ τόν τών γεγενημένων ακμάζοντα φόοΌν,

έςϋβρισεν εις τόν γεγεννηκότα &ιά τούτο καί τις

σοφός παραινεί λέγων Μ!) δοξάζου ίν ατιμία χα-

τρός σου • ού γαρ εστί σοι δόξα πατρός ατιμία.

Άλλ' ουδέ τούτο Ιγνω εκείνος• άλλ' ήμαρτεν άμαρ

τίαν πάσης συγγνώμης κα\ απολογίας μείζονα. Διά ■

τούτο τιμωρίαν έδωκε -ή; αμαρτίας τήν δουλείαν,

χα\ τών αδελφών οίκέτη; έγένετο, χα'ι τήν άπό τϊς

" Κρ{{• """Ι ΙιυΟίε 779, καί τϊ) δεσποτεία άναρίγνυσι τήν

φιλοστορνίαν.

φύσεως προεδρίαν τή τής γνώμης κακία προίδωχεν.

Ιδού χα'ι δεύτερος δουλείας τρόπος. Ποϋλει κα\ τρί

τον μαθεΐν ; Φορτικώτερος δέ ούτος τών δύο τών προ

τέρου έστ'ι, κα\ πολύ φοβερώτερος. Επειδή γάρ έκεί-

νοις ούχ έσωφρονίσθη ■>, έπέτεινεν ήμϊν ό θεός τά

δεσμά. Τις οΰν ουτός έστιν; Ό τών αρχόντων, ό

τών εξουσιών • ού τοιούτος, οΤοςό τής γυναικός, ουδέ

τοιούτος, οίος ό τών δούλων, άλλα πολλώ φοβερώτε

ρος. Είφη γάρ ϊστιν ίδείν ήκονημένα πανταχού, δή

μιους, κολάσεις, βασανιστήρια, τιμωρίας, τήν μέχρι

θανάτου καί ζωής έξόυσίαν. Και δτι χαϊ ούτος τής

αρχής δ τρόπος αναγκαίος διά τήν άμαρτίαν έγένετο,

άκουσον πάλιν αύτυΰ ιού Παύλου περί τούτου φιλο-

σοφοΰντος. ΕΙ δέ θέΛεις μή ρο€εΤσΟιιι τ)\ν έξόυ

σίαν, τύ άγαθύν χοίει. φησ\, χαϊ έξεις ίχαινσν έξ

αυτής. Έάν τύ χακίν ποιήζ, νο€οΰ • ού γάρ είκή

τήν μάχαιραν φορεί. Όρ^ς δτί διά τους τό κακόν

πράττοντας κα\ άρχων κα\ μάχαιρα ; "Ακουσον γούν

σαφέστερον τούτο πάλιν. Έκδιχος γάρ, φησ\ν, έστι

τω τύ χαχδν πράσσοντι. Κα\ ούχ εΐπεν, Ού γάρ είχή

άρχων εστίν• άλλα τί ; Ού γάρ εΙκή τί)ν μάχαιραν

φορεί. Ώπλισμένον σοι τόν δικαστήν επέστησε. ΚαΟά-

περ γάρ φιλόστοργος πατήρ παίδας εις αυτόν όαθυ-

μοϋντας, χαϊ διά τήν πατριχήν φιλοστοργίαν χατα-

φρονούντας αύτοϋ, διά τήν αγαθότητα παιδαγωγοϊς

χα'ι διδασχάλοις έχδίδωσι φοδεροϊς ■ ούτω χα\ ό θεός

τήν φύσιν τήν ήμετέραν καταφρονούσαν αύτοϋ, διά

τήν αγαθότητα, καΟάπερ διδασκάλοις χα\ παιδαγω-

γοϊς, τοις δρχουσιν έξέδωκεν, ώστε αυτούς έπιστρέ-

ψαι αυτών τήν «ίιθυμίαν. Άλλ', έί βούλεσθε , κα\

άπό τής Παλαιάς αυτό τούτο Γδωμεν, ότι διά τήν πο-

νηρΐαν τήν ήμετέραν χα\ τής αρχής έγένετο χρεία

ταύτης. Τών προφητών τις παροξυνόμενος έπ\ τοις

άδίκοις, οΰτω πώς φησι • Παρασιωπήσεις έν τφ

καταχίνειν τύν άσεβη τύν δίκαιον, καί χοιήσεις

τους < άνθρώχονς, ώς τους ΙγΟύας τήςΟαΛάσσης,

καί ερπετά ούκ έχοντα ■ύ,γούμενον ; Ούκούν διά

τούτο ηγούμενος, "να μή ώς ερπετά ώμεν • διά τούτο

άρχων- ίνα μή ώς οΐ ίχθύες <> καταπίνωμεν αλλήλους.

"Ωσπερ γάρ διά τά νοσήματα τά φάρμακα, ούτω διά

τά αμαρτήματα αϊ κολάσεις. Έπε\ δτι γε ό συζών

αρετή τής εκείθεν επιστασίας ού δείται, άκουσον τι

φησιν δ Παύλος ■ ΕΙ δέ ΟέΛεις μη φοβείσθαι τήν

έξονσίαν, τύ άγαθύν ποίει, και έξεις ΐχαινον έξ

αυτής, θεατής σου, φησ'ιν, ό διχαστής έστιν. Έάν-

όρΟώς ζής, ού θεατής [6ϋϊ] μόνον, αλλά κα\ επαινε

τής. Καί τί λέγω τήν άπό -ών αρχόντων χρ:!«ν,

δπουγε χα\ έτέροιν μειζόνων άνιϋτεροι ο» φιλοσοφίαν

διώκοντές είσιν; "Αρχοντες γάρ αρχόντων είσϊν οί

νόμοι. Άλλ' όμως ουδέ νόμων δείται ό μετ' επιει

κείας £ών • χαϊ τούτο άκουσον τοϋ Παύλου λέγοντος,.

Λιχαίφ νόμος ού κείται. Εί δέ νόμος ού κείται, πολλώ

μάλλον άρχων ούκ έφέστηχεν. Ίδοϋ τρίτος αρχής

τρόπος, χα'ι οϋτος άπό τής αμαρτίας χα\ πονηρίας

έχων τήν ύπόθεσιν.

1> Βρε. ιιηιι* έκϊίνοις ούκ έσω^ρον!σθ-/;μεν. Ιϊιΐίΐ Ιχεΐνο;

ούκ έσωφρονίοΟη.

' Βρκ• υιιιι» «ρονοτ,τά τοϋ κόομου παρατιωπα; έν τ•ϊ> κ«-

ταπίνειΟϊΐ τόν δίκαιον άπό τού ασεβούς κα! ποιείς τοιλς.

>ί Ιΐρχ. ίχθύες τής θαλάσσης.
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γ*. Πώς οϊν ό Παύλος φησιν, ότι Ού* ίση»• «£ον-

ο7α, είμη άπύ θεον; "Οτι αύτδς αυτήν πρδς τδ λυσι

τελές ήμίν κατέστησεν. Εισήγαγε μέν γάρ αυτής τήν

χρείαν ή αμαρτία• ό δε θεδς πρδς χ'ο συμφέρον ήμίν

άπεχρήσατο. Καν καθάπερ ή χρεία των φαρμάκων άπδ

τών τραυμάτων γίνεται, ή δε επαγωγή των φαρμά

κων άπο της τών ιατρών σοφίας • ούτω κα\ ή χρεία

τής δουλείας άπο της αμαρτίας γέγονε ■ τδ δε εις δέον

αυτήν ,όυθμίσαι, άπδ τής τοΰ Ηεοΰ σοφίας. Άλλα γάρ

διανάστητε, και τήν όαΟυμίαν άπόθεσθε. Τίνος Ενεκα

τούτο λέγω; Περν Γραφών ύμϊν διηγούμεθα, ύμεϊς δ*

τους οφθαλμούς άποστήσαντες ημών, προς τάς λαμ

πάδας κα\ τδν τάς λαμπάδας δπτοντα μετεστήσατε.

Κα\ πόσης τοΰτο ραθυμίας, ημάς άφέντας, τούτω

προσέχειν ; Πύρ άνάπτω κάγώ * τδ άπδ τών Γραφών,

κα\ έπν της γλώττης τής ημετέρας λαμπάδιον καίεται

τδ τής διδασκαλίας. Τούτο μείζον καν βέλτιον τδ φώς

εκείνου τοΰ φωτός ■ οΰ γάρ δή βρυαλλίδα διάβροχον

έλαίω, καθάπερ ούτος, έξάπτομεν, άλλα ψυχάς έν ευ

σέβεια άρδομένας τ?] τής ακροάσεως άνάπτομεν επι

θυμία. Διελέγετό ποτέ κα\ δ Παύλος έν ύπερώω τινί.

Άλλα μηδείς νομιζέτω με Παΰλω παραβάλλειν έμαυ-

τόν • ού γάρ ούτω μέμην» • άλλ' ίνα μάθητε πόσην

περν τήν άκρόασιν σπουδήν έπιδείκνυσθαι χρή. Δι-

ελέγετο τοίνυν 4 Παύλος έν ύπερψω, κα\ εσπέρα κατ

έλαβε, καθάπερ κα\ νΰν , καΐ λαμπάδες ήσαν έν νώ

υπερώιο• είτα δ Εύτυχος άπδ τής θυρίδος κατέπεσε,

καΙ ού διέλυσε τδ πτώμα τδν σύλλογον, ουδέ άνέστησε

τδ θέατρον 4 θάνατος ■ άλλ' ούτως ήσαν προσηλωμέ

νοι τή τών θείων άκροάσει λογίων, ως μηδέ αΐσθη-

Οήναι τού πτώματος • ύμεϊς δέ ουδέν ξένον ίδόντες,

ουδέ παράδοξον, άλλ' άνθρωπον τά συνήθη ποιούντα,

τάς δψεις εκεί μετεθήκατε. ΚαΙ ποίας άν είη τοΰτο

συγγνώμης άξιον; Μηδε\ς τοίνυν, αγαπητοί, φορτι-

χήν τίνα τήν έπίτίμησιν νομιζέτω • οϋ γάρ μισοϋντες,

αλλά κηδόμενοι έγκαλούμεν. Άξιοπιστότερα γάρ

τραύματα ρίΛων, ή εκούσια φιΛήματα έχθρων.

Διανάστητε τοίνυν, παρακαλώ, και τούτο αφέντες

τδ πύρ, τώ φωτΐ προσέχετε τών θείων Γραφών. "Ετε

ρον γάρ ύμϊν αρχής βούλομαι τρόπον ειπείν, ούκ άπδ

άμχρτία; λαμβάνοντα [665] τήν ύπόθεσιν, άλλα παρά

τής φύσεως αυτής. Τις ούν ούτος έστιν ; Ό τών τε-

κόντων είς έκγονα. Ώδίνων γάρ έστιν αμοιβή ή τοι

αύτη τιμή. Διά τοΰτο καί τις σοφδς λέγει • Ώς δε-

σπόταις δούΛενσον τοις γβτγήσασί σε. Είτα καν

τήν αίτίαν επάγει λέγων • Τι γάρ αύτοΐς ανταποδώ

σεις , χαθώς αυτοί σοι ; Καίτοι τί ποτέ έστιν, 8 μή

δύναται παΙς άποδοϋναι πατρί ; Ουδέν ούν άλλο ή

τούτο λέγει • Καθώς αυτοί σε έγέννησαν, σϋ αυτούς

γεννήσαι οϋ δυνήση. Έπεν ούν κατά τοΰτο ήλαττώ-

μεθα, έτέρωθεν πλεονεκτήσο>μεν ταϊς είς αυτούς τι-

μαΐς, μή διά τδν τής φύσεως νόμον μόνον, άλλα πρδ

τής φύσεως διά τδν τού θεού φόβον. Καν γάρ σφόδοα

ό θεδς βούλεται τους τεκόντας τιμάσθαι παρά τών

τεχΟέντων καν τους μέν τοΰτο ποιούντας μεγάλοις

ά<•αΟοΐς καν δωρεαϊς αμείβεται, τους δέ παραβαίνον

τας τδν νόμον μεγάλοις καν δεινοϊς κολάζει κακοίς.

Ό χαχοΛογών, φησν, πατέρα ί) μητέρα , θανάτφ

τεΛευτάτω. Τοις δέ τιμώσιν αυτούς ούτω πώς φη»ι-

Τίμα τον πατέρα σον χαί την μητέρα σον, Ίνα εύ

σοι γένηται • χαί ίση μακροχρόνιος επί τής γης.

"Οπερ μέγιστον άγαθδν εΤναι νομίζεται, γήρας λ»τ»ρδν

καν μήκος ζωής, τοΰτο έθηκεν έπαθλον τοϊς τιμώσιν

αυτούς• χαΧδπερ έσχατον εΤναι δοκεί κακδν, θάνατος

άωρος, τοΰτο ϊθηκεν έπιτίμιον τοίς ύβρίζουσιν εις αυ

τούς• τους μέν έπισπώμενος είς εύνοιαν τή της τιμής

επαγγελία, τους δέ καν άκοντας άπάγων τής ύβρεως

τιΐ> της τιμωρίας φόβω. Ουδέ γάρ απλώς άποθνήσχειν

κελεύει τδν πατραλοίαν, ουδέ δημίους αύτδν άπδ το»

δικαστηρίου λαβόντας έξάγειν διά τής αγοράς, οΰδϊ

τής πόλεως έξω τήν κεφαλήν άποτέμνειν • άλλ' 5γει

μέν αύτδν είς μέσην τήν πόλιν αύτδς ό παττ^ρ, καν

χωρνς αποδείξεως πάσης πιστεύεται • καν μάλα δι

καίως. Ό γάρ καν χρήματα καν σώματα καν πάν δτιοΰν

έλόμενος υπέρ τού παιδδς καταδαπανησαι, ούκ άν ποτέ

κατήγορος αύτοΰ γέγονεν, εΐ μή πολλή τής ύβρεως ήν

ή υπερβολή. "Αγει τοίνυν αύτδν είς τδ μέσον τής πό

λεως, είτα καλεί τδν δήμον άπαντα , καν λέγει τήν

κατηγορίαν • οί δέ άκούοντες πάντες , έκαστος λίθον

λαβών , ούτω βάλλουσι τδν πατραλοίαν. Ού γάρ δή

θεατάς μόνον τής τιμωρίας, άλλα καν αυτουργούς

εΤναι βούλεται ό νομοθέτης, ίνα είς τήν δεξιΑν έκαστος

Ιδών τήν έαυτοΰ, δι' ής τδν λίθον χαί αύτδς έβαλε

χατά τής τού πατραλοίου κεφαλής , Ιχανδν υπόμνημα

πρδς διόρθωσιν έχη. Ού μόνον δέ τούτο , άλλα και έτε

ρον ήμίν 4 νομοθέτης αίνίττεται , δτι 4 τους γονέας

υβρίζων ούχ εκείνους ήδίκηκε μόνον, άλλα κα\ «άν-

τας ανθρώπους. Διά τοΰτο πάντας έπν τήν χοινωνίαν

τής τιμωρίας καλεί, καθάπερ υβρισμένους απαντάς,

καν δήμον δμοΰ καν πόλιν περιίστησιν άπασαν, παι-

δεύων καν τους ουδέν έχοντας κοινδν πρδς τους ήδικη-

μένους έπν γονεύσιν ύβριζομένοις άγανακτεΐν, ώς τής

κοινής φύσεως ύβριζομένης, καν τδν τοιούτον άνθρω

πον, ώσπερ λοιμόν τίνα και κοινήν νόσον , μή τής

πόλεως μόνον, άλλα καν τού φωτδς άπελαύνειν αυ

τού. Πολέμιος γάρ δ τοιούτος καν κοινδς απάντων

έστνν έχθρδς, καν [664] τού θεού, καν τής φύσεως,

καν τών νόμων, καν τής κοινής απάντων ημών ζωής.

Διά τούτο πάντας συνεφάπτεσθαι κελεύει τής σφαγής,

ώσπερ τινά καθαρμδν τής πόλεως εργαζόμενος. Πολλά

ύμϊν αγαθά γένοιτο, δτι μετά τοσαύτης ηδονής τους

περν τοΰ πατραλοίου λόγους έδέξασθε, και αντί τών

λίθων ταϊς βοαϊς αύτδν έβάλλετε • τεκμήριον γάρ

τούτο έστι τού πολλήν περν τδν έαυτοΰ πατέρα Ικα-

στον υμών τήν εύνοιαν έπιδεδεϊχθαι. Κα'ι γάρ τότε

τους νόμους μάλιστα Οαυμάζειν είώθαμεν τους τά

αμαρτήματα κολάζοντας, όταν μή συνειδότες έαυτοΐς

τά αμαρτήματα ώμεν. Υπέρ δή τούτων απάντων

εύχαριστήσωμεν τώ φιλάνθρωπο» θεώ τώ κηδομένω

τής ζωής της ημετέρα;, ν.αΧ προνοοΰντι γονέων, κα\

παίδων φροντίζοντι, και πάντα υπέρ τής ημετέρα;

οίκονομούντι σωτηρίας. Αύτψ γάρ πρέπει δοςα, τιμή,

καν προσκύνησις σύν τώ άνάρχω Πατρν, χα'ι τψ

άγίω Πνεύματι, νύν κα'ι άεν, και είς τους αιώνας τώ''

αγόνων. Αμήν.

Κι•β.
κυρ απτω μι».
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3 Οοοιιηιιι \\ρ\ητ ρ.ιείο α'Λ ΡαιιΙυϋ ροΐββίβιειιι ιιοη

οβδβ ιιίδί 3 ϋβο (Κοιιι. 15. 2)? ΟιιοιΙ ιιίιηίηιιιι .ιιΐ ιιΐί-

Ιίΐκίειιι ιιη8ΐΓ3ηι ηουίδ ϊΙΙαιη Οειίδ εοηδ'.ίΐοεπί. Νβηι

ρεεειιΐηιιι ιρΓια'ειη ηοιη><ίΐαΐΐΊΐι β]ιΐ8 ϊηνβχίΐ : ϋβοβ

ιιΐιιειιι 3<1 ικι!>Ιγ:ιιιι ιιΐίΐίΐαίειιι βδΐ ϋδ08. Ει φιπιι.ΐιΐιιιο-

ιίοιιι η νοΙηβΓΪηοδ ΙίΙ ιιΐ ιηειίίεαιιιειιΐ'ιδ ίηιϋ(;β;ιιηιι$ ;

οι ιηαϋοοηιιη αιιίβηι βαρΐβηΐϊα, ιιΐ ικΙΙιΜκνιιιΙιιγ ιοβάί-

ηαιιιοηία : $ίε 6( ηεεβδδ'ιΐ38 ββηίΐυΐϊί ιιηιιιιι Ιιβϋοίΐ 3

ρεεε.Ίΐο : πι αιιίειιι 3(1 ίιΐ ηοοϋ οριι$ 6Γ31 ΐΐΐΐΐ ιϋπ^ϋΓϋ-

ΙϋΓ, 1(1 83110 ΟίνίΐΙϊ! .ΊεΟερΚΙΙΙΙ ΓβΓ6ηθΌΐΟ 651 83ρΪ6ΙΙΙΪ Ο.

νεπιιιι .ηαΥδίε 3πΊιιιΐ8 , εΐ οΥδίϋίαηι οιηηεηι εχεοΐίΐε.

<-υτ Ιιιιηίειη \ά ϋίεο? δεπρίιιπίδ νοθϊ$ εηηπ•.ϊΐιιιΐ5, νο$

νοπ) 3νβΓ8Ϊ8 α ηοΐιίδ οεοΐίδ, .1(1 Ιυεεπι»» 61 3(1 6(ΐπι ςιιϊ

ΙιΚβΓΠ38 3εεειιι1εΙ)3ΐ (α), βοδ εοηνεηϊδίίδ. Οικιηΐ»: ροι•-

ιό 681 Ιιοε βοεοΓϋΊχ , ιιοϋίδ ΓεΙίεΙίδ , Ιιοίε :ιΙΙ«ιη1ογο ?

Ι^ηβαι Οβο (|ΐιοι|ΐιο ;κ••:οιιιΙο ' , ΐ|(ΐί Ιαΐ€( ίιι ϋεπρίιιπ- ,

01 ίιι ιιοκΙγ.ί Ιίιΐβΐ» ΜκχβικΙΪΙιΐΓ Ιοεβπια ϋοείπιιχ. ΙΙοι;

ΪΙΙΟ 1113,1 0» 681 ΙυΐΙΙβΙΙ 30 ΙΙίεΙίΙΙΗ : 11011 βιιϊιη οίκο 013-

ϋβιιβ εΙΙνεΙιηίιιιιι , ιιΐ Ϊ8ΐβ , 3εε<Ίΐ(1ίιιιιι$ , 86(1 ιη-φΐ;ι$

ρίβ(3ΐ6 311111)38 3ΙΙ|ΙίθΙΙ(Ιί Οΐρϊ(1ίΐ3ΐ« ί II Π :• Ι II ΙΠ3 1 1) 11 Η . Ι)ϊ>ί-

8βΓεΙ)31 6ΐΐ3ΐιι Ι'ιιιιΙοδ ιιΐίςυιιικίο ίιι εθΒΐι»ευΙο α,ιιοιί.ιιη

(Λι-(. 20. 7-9). Νεηιο Ι;ιιικ•η ογΙΓιΙγιΊιιγ ηιιϊρϋΐιιιι νιΙΙι:

ιηβ (.ιιιιι Ι'.ιιιΙο ι'(ΐιιιρ;ιι;ιπ: , ηοη ειιίιιι ικίεο $ιιιη ΪΝ83-

•1118 , $6(1 (Κ ίιιΙε1Ιί$;ι:ί8 ιμιαηΐιιηι 8(υ()ϋ νο< ηρ ιΠεβΙ

3ιΙ αικίίβιιιΐιιπι 3(1ΙιϋιβΓ6. Ιιί^ιτοΙιιιΙ εΓ£θ Ρβιιΐιιβ ίιι

«ΊΓΐΜειιΙο, εΐ νεβρβτβ, πι ιιιιιιε οΐίιιηι, ίηεκϋι, επιηιηιιο

ΙιιεεπιΐΕ ίιι ευΊΐ3•'ΐιΙο : ιΐεΐηιΐΰ εεείόϋΐ ΕοίγεΙιιΐδ ϋο Γε-

Π68ΙΓ3 . 06006 0011 νΟΙΙΙΙΙΠΙ 638118 ΪΙΙβ υΊδδοΙνίΙ , |16(μΐ0

ιηθΓ8 Ιΐιεηΐηιιιι ϋΐΐϋΐιιΐίι : νεπιιη ϊΐη αΊνίιιϊδ (Ίοφιϋβ

:ιιιϋίειιι)ί5 ,ιίΐίχί ιταιιΐ , ιιΐ ιιριριο ε3$ιι$ ίΙΙίιΐδ δειίδΐιιη

ιιΙΙυιη οερεπιιΐ : νοβ νιτο ιιιιΙΙ.ι ΐηκοΐϊι.η π: ειιιι^ριτίιι

νεΙ ιιιιγλ, 86(1 ηοπιΐηβ Ιιιιιΐιιηι, <|ΐιί 8<>Ιί ιιιιι ιιιίιιίδίεηιιηι

οΐιίΐιοί, ϊΙΙυε οεοΐοδ εοηνεΝϊδΙίβ. Ει ςιι» ιαικίοιιι νβιιί»

«Ιϊ^ιιηιιι Ιιοε Γικτίι ? Νβιηη ί^ίΐιΐΓ, (1ίΙβοΐίί>δϊιιιί , κ•[»ιο-

ΙιβηεϊοηεηΊ ηΊθΙβ.<>ΐ3θΐ ι•1 £Πΐνοιιι 3ΓΐιίΐΓ6ΙιΐΓ : ιιεηιιβ

ειιίιιι ιιιΐίο ίιιιριιΐβί, 86(1 8<>Ι1ίείΐιΐ(1ίιιβ ϊικίιιείί ινριΗι ιι-

«Ιίιηιιβ. Ι'ηίίΙϊονα φιίρρε αηιΐ αηικοηιηι πιΙιΐιΊα, φιαιη

ιροηίαηβα οιαιίη ίηϊηιίίοηιηι (Ρι-ογ. 27. 6).

/)« ο/βάίι βΙίοΓηιη *Γ()α ρηηιηία ; άβ ηιιιιιικτηΐίυΐιϊ-

6ι<ί ηιαη«ηΙϋιιι ρατΐηΐιιιη αιΐίοτα. /λ- ρ&ιιίι ραηίάάα-

γβιμ : (ΗΓ Ιαρ'ιάαη ίοι νυΐιιΐί ΰηιι. — ΑΐΙβικΙίΙβ ίβίΙιΐΓ,

•ρΐ3?8ο, ει Ιιοε ί£ηο τείίείο »ά βιεηιπιιη ϊν ι ίρΐιιΐ'.ιιπιιι

Ιιιιιιβιι .ιιιίιικιιη ,ιϋΐιίΐκ ι«•. ΑΙίιιπι εηίιιι ριίικ ίρ:ιΐιι$ πιο

(Ιιιιιι $ΐ3ΐυί (Ιιγογο, ιριί ηοιι ,ι ρεεε3ΐο, 8ι>(1 3 ιιιιΐιιπι

ΐρ«3 ΐΓ3χΐι οπ^ίιιβιιι. ί^υϊ* ϋΐβ ροΓΓο βδΐ? ΡβΓβηιυπι

ίιι ΙϋιοΓΟδ. Εβί βιιϊιιι ΠΜΐιυιιρΓηιίο ραΝιιβ Ιιπιιογ ίβίο.

Γιορΐοπ-3 καρίβιιβ ςιιίβρίβιη ιΐίεϊΐ : Οιιη»ί άοιιιίηϊι ιανί

η» . φιί α αιιιιιβτΗηΐ (Κ««. 5. 8). Πιίικίε αιυδ:ιιιι μ\ ■

Ι'κΊΐ (Ιιεεη* ; ψηϊά αιίηι ΧίΙτ'Ληη ί//ί», ηηοηιοιίυ ίΙΙί ιώΊ

( ΙΜ. 7. 30 ) ? Τιιηιοΐίί ιριίιΙ ι.ιιιϋειη β«ΐ , ιριικ! ΠΙίιιβ

ριΐΐί Γ6ΐΗΙιΙΙ6Γ6 ικιιι ρ088ίΙ? ΜΙιίΙ βΓβιι ;ιΙίι|(1 ρηι-Ιιτ

Κοο «Ι» ίι : Οι ΐβ ΐρ»ί κβιιυιηιιιΐ, Ιυ ΙΙΙο8 ΒΪβΐιεΓε ιιιίιιί-

ιιιβ ροΐιτί-ί. Πιι.ιηϋο φΐιιι• ίιι Ιιιιε Γβ ιΙΙί» ίιιΓβποτεβ

ίΐιιιιιΐί, βϋιιιιϋβ ίΙΙοί, (ΙοΙηΙίβ ϊρβι» Ιιοιιηπίιιι*, 8ΐιρβΓβ-

ιιιυ«, ιιοη οΐι Ιβ}ζ6ΐη ιιιιΙιιγ» Ιβιιΐιιιιι, ϋ.•(Ι ηιιΐβ ιι.ιΙυΓ^ιιι

οΐ) 1)εϊ ΙίιιιιίΓειιι. ΜιιΙΐιιιιι οηίιιι ριικιιίεβ :ι ΙίΙιιτί;, Ιιο-

ηοΓΜΓί νυΐΐ ϋοαβ : βΐ υιιί Ιιοε Γεεεηιιΐ , ηι.^ιιί* Ικιιιίβ

' Ηβ«., ίςινηι ιιιρίΓ (ίττβιη ιχα>•άο.

(ιι) ίΐιηι κΙ<'« ίΐνο ΙαοβΓηβ; ίιι ρ(χ•Ιι•μϊ *χ«η<1ο»ΜΐαΐΓ.

πΜιιΐιιιίτηΐιιι• ;ιε ϋαιιϊο. 6>ΐ8 νεπι ιριί Ιοςοιιι ΐΓ3ΐι8ςΓ088ί

ΓιιειίιιΙ, ιη3£πί8 61 (,'Γ3\ίΙ)ΐΐ8 ιιΐϋϋϋ ριιηίΐ. )2ιιΐ ηιαίϊάχη-

τΗ, ίηΐ|ΐιίΐ, ραίή ι•.7 ιηπίτί, ιηοηβ ιηοήαΐατ ( Εχοά. 21.

17). Εί8 νεΓΟ, ιριί ηοηθΓ3ηΙ ΙΙΙοί, 8ίε :ιίι : ΙΙβηοτα ρα-

Ιη'ΐη Ιιιιιηι ιι ηιαίτεηι Ιναιη, «/ ίχ'ΐκ• $ϊι ΙίΙή : οι «π« Ιοη-

3«ΊΉ5 ίΐΐρατ 16ΙΎΠΙΙΙ ( Ε.ΤΟιΙ. 20. 12 ). ()||(1(Ι ΜΙΙΙΧίΐΙΙΙΜΜ

ε$κ6 ϋοηυηι εειιβεΐιΐΓ, Ιιοαί.ιιιι $είΙίεβι 89ηεε(υΐβηι, βΐ

νϊΐ.ί' ρΓιιΙίχϊΐ3ΐ6ΙΙΙ , ΙΐΟε ρΓϋρΟδΙίίΐ ρΓΧΠίίϋΐη ίϊ> ψ"

ίρ»(ΐδ Ιιοιιοι-3ηη( : 61 (ριοϋ δΐιηιηιιιηι 6586 ιικιΐηιιι νί-

(ΙοΙιιγ, ιιιοι Ιυιιι ίιιιηΐ3ΐυΓ3ΠΊ , Ιιοε ίιι ριειιαιιι ρΓορυδίιίΐ

ίίδ , ψιί εοιιΐυπιείίοδί ίιι 6θ8 Γικτίιιΐ : ;ιΙιρΐ:: ίο Ιιοηιικ

ηυίϋΐ'ΐιι Ιιειιενο1ειιΐΪ3ΐιι δίΐιί ΙιοιιΟΓίδ ροΊΊιίΙ.ιΐίιιιιο εοη-

είΐίαΐ, ίΙΙιιδ νεΓΟ εΐϊαιιι ίηνϊΐοδ ρ<£ΐι.ι: Γοηιιίϋίηε 3 εοιι-

ΙυηιβΙίβ ΓβνοειΙ. Νοη 8θ1υηι εηίιιι ιηοι-ί ρ3ΠΊείϋ;ΐιη

ίυΐιεί, ηεςιιβ »ΙΐΓερΐυιιι 3 ]ικΙίι•ίο ρει Ιογοιιι 3 ΙίεΙοιίυιι&

εϋυεί , ηειριε εχίπι είνίϋίειη εηρίιβ ΐπιηεβι ί : βεϋ ίιι

ιιιειίίβιη είνίοιβπι ϋειίιιείι ϊρδυηΐ ριιίει-, 61 30$<]υβ 3ΐί»

(]ΐι;ινίδ ρΓθΙι;ιΐίοιΐ6 Ιίϋβ$ ίΙΙί ΙιιιΙη.'Κιγ : 36 ιιιεπίο ιριί-

(Ιειιι. Ν:ιιη ιμιϊ ρεευηί38 61 εοΓροΓ3 βΐ αΐίυϋ ηαΜτίβ

ρΓΟ ΓιΙίο ΓιΙιειιίεΐ' πιιρεικίει-εΐ , ιιιιιικριαιιι ε]ιι« Ιίεινί

3εεΐΙ83ΐΟΓ, 11151 801111113 31) ΊΙΙο ίΐΐ]ΐΜ'Ϊ3 68861 .ΐΙΤε(•|||-.

ϋβϋαείΐ ί^ίΙΟΓ ίΙΙιιπι ϊη πιεϋΐυιη εϊνϊϋΐίδ , ϋείικίβ ρ<•-

ριιΐη βϋνοεβιο ,ιεειίδαΐϊοηεηι ρτοιιοιιίαΐ : ηοί νει ο ηυ•

(Γιοιιΐ, βίηςοίί «ΓΓορίο Ιαρϊιΐο ρ»ΓΓίεί(1:ιηι ϋίοιη ρεΓεο-

ιίιιηΐ. Νοιι εηίιιι δρεείκΙΟΓεβ 1»η(ιιιη δΐιρρίίείί , δειΙ

εΙΪ3πι ιηίιιίδίηΐδ εο$ εδ»β νοΙι Ιΐ'υίδΙιιΐιΐΓ, οι εοιη (Ιβχ-

16Γ3Π1 803Π1 (|0Ϊ8(]00 οοιίδρεχεΓίΐ, ιρικ Ι:ιρκ1ί'ΐιι ει Ϊρδ6

ϊη ρ:ΐΓΓΪεί(1χ εβρο! ρπ>]βείΐ, Ιιιιε δΐιΓΓιεϊεηΙί βϋιηοιιίΐίυ-

ιιο ίηδίπιοΐιΐδ 3(1 πιείίοιειη Γπι^ειη ΓενοεεΙΟΓ. Νεαοο

νεΓΟ ί(Ι δοΐοιη , δβϋ ει .ιΐίιιϋ ιιοοϊη ίηηοίΐ Κ'ςί»Ι:ιΐοΓ,

(ιιιιι ιιιιιίππιι, ηιιί (•οηΐιιιιιιΙί;ι ρ.ΐΓ6ΐιΙε$ βΠΌεεπί, ηοιι

ίΙΙοδ ΙαηΙυηι, δεϋ εΐίιιηι οηιιιεδ Ιιοιηίιιεδ Ιχδΐδϋβ. Γι ι>-

ρΐεΓειι ειιιιείοδ 3(1 δΐιρρίίιίί εοιίΜίηίοηι νοεβΐ , ςιιιΐϋϊ

οοιιΐιιηιεϋβ ΓιιογιιιΙ ;ι(Γ εΐί ηηιηι-8 , 3ε ρορυΐιιηι βίιηιιΙ

ει ΐοΐ3ΐη εοιινοειιΙ εΊνίι.ιΐ6ΐιι , ιιΐ (ΙηεεβΙ , εο8 ηυίΐιοδ

ιιιΐιιΐ 6&1 εοιιηιιιιιΐΓ εοιη ίΙΙί^ ιριί αΙΤβεΐί δΐιηΐ ίιι]ιΐΓΪϊ ^

ίιι βοδ ίη(1ί£ΐΐ3ΐίιιιιβ οοιπηκινοτί, ιριί εοιιΐιιιηείίο^ί (να•

ΓΪηΙ ίιι ρ3Γ6ΐιΙεδ , Ι.ιηΐιρκιιιι ίιι οιιιιιιιιπιπιι ηιιΐιιπιηι

ε3άειιΙε ίιι]ιιπϊ , οΐι)υε ίιίειιι Ικιηιϊιιειη ςο3>>ί |Μ'8ΐειιι

ιρΐ3ΐιΐ(Ι»ιη εοιηιιιιιιΐΐ'ηιιριε ιηιΐΓίχιηι ιιοη εχ ΟΓΐιβ 80»

Ιιιιιι, δ'•(1 βχ ίρδ3 ιμιοιριε νίΐιι (•]ίεί:ιηΙ. ΙΙοδΙίδ ειιίιη 681

νίΓ ε}ιΐ8ΐιιοιΓι , εΐ οιιιιιίιιιιι εοηιπιοιιίβ ίιιίηιίπΐϋ , ΙΚί,

ιι3Ιοιχ, Ιεζίιιιι, ει οιιιιιίιιιιι ιιο.-,ΐιυιιι νίνειιΐίιιηι. ΜείΓεο

δίιιιυΙ οπιηβδ :ΐ£2Γ«'<Ι' εα^ϋεηι ]ιιΙ»εΙ, ιιΙ εχρϊΐΐίοηεηι

ηθ3ηΊ(Ι;ιιη ρεΓΐίι:ί:ιΙ είνίΐ3ΐίδ. ΜιιΙΙ:ι νοίιϊδ Ιιοιιη ιοιιΐίιι-

£3ΐιΐ, ιρκχΙ Ιαηϋεοηι νυΐιιρίαίο <1ϋ ρ:ιπ•ίεί<1» δβτιιιοηειιι

βχεερβΓίΐίδ , 36 Ι.ιρίιΙιιιιι Ιιιεο νοειοιίδ ίΙΙοοι ρεΓεοβββ-

ΓΪΙϊδ : ήοε ειιίιιι ίηϋίείοιιι ίια;εηΐί8 081. ΙιειιενοΙειιΐί.ι• »

ηΐΙ3 ρΐΙΙΙΌΙΙΙ δΙΙΟΙΙΙ νι^Ιι ΙΙΙΙΙ ΙΙΙιΟΜμίίδιρίβ ( Ίΐιιιρ'ηι -ίίΐιιι .

Τιιιιε ΐ'ΐιίιιι ρίΜ'Γίρικ- Ιι•μ»>8 , ΐ|ΐι.Γ ιΙ(Ίίι:Ι;ι \ ίιιιΐίι ηιιί ,

Ι»οϋ3Γθ εοιίδΐιενίιιιιΐδ , ειιιιι ιΙνΙίειοΓΟίιι ίρδί ηηϋίϋ πί•

ιιιιιι•• ι οιΐΜ ίι Γηι:ηιιιιι$. Ι'ιό Ιίϊ•> ί^ίΐιΐΓ υιιιυίΐιιΐδ «16-

ηιειιΐί Ι)ι'ΐι ^Γ3ΐίηδ ;ιμ;ιιιιιι> , ιριί νίΐχ ικίδίτχ ειιπιιιι

|$6ΠΙ, ΐρΐί |Ι8ΓβΙΙΙίυθδ ρπίνίι.β', ιριί ϋ(ί Γΐϋεΐ'ϊδ 681 διιΙΙί-

είΐιΐδ, (Ί ργο ιιοδίΓΗ 83ΐοΐβ ευηεί.ι ιΙί*ρ»ηίι. Ιρ>ιιιιι ειιίιη

ιΙι:((:Ι !;Ιιιπ3. Ιιοιιογ, 61 «(ΙοΜίίο, ιιιιιι ειιιιι Ι'.ιΙΓε ρπ»-

είρϋ ('χρεπο, 3ε δ.ιικίο 8ρίιίΐυ, ιιοιιε νΙ ϊΟΐιιροτ, .•• ί»

νυεαιίιι ίχοιιΙοΓοηι. Λιηειι.



ί*» 8. ΗλλΝΝΙδ αίΡΛδΟδΤΟΜΙ ΛΚΟΙΙΙΕΡ. α)Ν8ΤΑΝΤΙΝΌΡ. 600

8ΕΚΜ0 V (α).

(}ιιοά ηοη ρτορίετ Αάαηιιιηι ρκηϊηαιτ, ε\ ηα\οτα ;)<τ εική

οοηα φιαπι ηιαία ι«»( ϊηιροτίαΐα, η ηοοί» ίρ$ί$ αΙΙεη-

άβτί νοίιΐίτίηνα : εΙ αάνεη»» εο» φιΐ ραηρειν* ρτκία-

ηκί.

1. Υοί ψιίιίοιη ΓοΠ.ΐδδο ηο* οηιηοιιι ριιΐηιϊϋ ϋβ (1ο-

ιηίπϋΐυ ηΐΐδοΐνίδδε κοητιοηβιη : 31 ββο ιηυΐΐιιηι αιΙΙιιιβ

ΐη οο νί(Ιεο Γπιοίπιιι βρρβΓΟΓβ. 8β(1 ιιβ (ΙβΓηΐϊ^εηιϊηϊ ,

ςιΐ3Ρ8«, ηυουδφίο ΙοΙυηι ίρ^ιπη όΌοοι•ρ8ΡΓίιηιΐδ. Ν;ιιη

«Ι »1ίΙίϋβι>Ιβ8 3£ηεοΙ:ο ειιιιι νίΐβιη ΓοΙϋδ οοηι;ιΐ)Ιοιιι νί-

ιίοπιιΐ, ει ιιιιιΐιο Γηιείιι <>ιιοπιΐ3ΐιι , ηοη οχΐοπιο« Ιβη-

Ιιιη» αυδοίικίπηι ηοοιηοδ , δοϋ ει υΐίβηυδ ρι-οςΓ688Ϊ

ρ:ιΙπιίΐε$ εοιιΓηιι^ιιιιΐ . ει Γοϋη οοβίΐβηΐ, ίΐα υΐ ηβ

ηιίηίπιϊ ουίυΌιη ιιείη'ι ηοεηιοηιιη ίτοικίίΐιοβ οΐιΐβοΐϊ

Ιηίοβιιΐ. Νοίϊιε ϊ^ϊιιιγ ηο^Ιί^οιιΐϊοι-Οί ΊΙΙϊ$ νκΐβπ, ιιβφιο

ρπιΐ8<|ΐΐ3ΐη Ιοίιιιη 3 νοΙ>ί» δίΐ βοοβρίιιιη Γβοεϋϊΐβ : ρι-χ-

βεηίιη οιιπι Ιβοογ φικίβηι πιοιίί , Γπιοΐυδ βιιΐοηι δΐΐ

νοίίβι•.

ϋιιτ οο νηϊιιι ρεεοαίηηι αΙΗ ρνηίπηίατ. — ΗβΜεπιο

ιϋο ηιιιΐϊίτοί 3εειΐ83Υ>ιηιΐδ , νβ! ροΐίυβ ηοη ιηυΙίβΐΌδ,

ββ(Ι Ενβιη πυοά ρει• ρβεεηΐιιιη ββπτίΐιιίεηι ϊηνβχϊι.

Γοιϊ.ΐ8-ο αΊεειιΙ ιιοΐιίδ ηιιιΙίοΓοβ : ζ>ιι:ιι•ο, ειιιιι ί!!;ι ροε-

038861, 110$ ι1;ιιηπ:ιΙ;ι: Γιιίιιιιιχ, <1 ιιηίιικ ρβΓδΟιιχ Ι:ιρ-ιΐ8

ίιιίι, οπιιιοιι αιιΐβιη 80x11$ Ιο(ίυ8? ΙΙοο βΙί»ηι (Ιιι οίο

κιτνϊ ρο$$οηΐ : ^Ιιιίιΐ 03ΐΐ8χ 081 οιιγ , ειιπι ΐη ρΜι-οιη

Ι'οη1ιιηιο1ΐο8ΐΐ8 Γιιίβββΐ ('.Ιιηιι.ιηη (ί») , η<1 Ιοίυιιι ββιιιιβ

ραοηα Ιι αηδίνίι ? Κι φιί ηιαςίδίηΐιΐδ ι-οΓοΓπιί(1»ηΐ, ρο3-

κοιιΐ οΙ>]ίεβΓ6 : Οιιγ ΐ;ιιιιΙοιη οχίοΓΪδ βοοίοιαίβ νϊνβιιΐϊ-

1>ιΐ8 ίρ$ί Ί»ξθ ββΓτίΙιιΓιβ 3(Ιϋί(ΐί βυηΐ? (}ιιί<1 ϊ^ϊιιιγ Ιιϊ3

οηιιιίϋιι$ Γβδροικ1εϋίιιιιι-.? δΐφΐίάειη ιιη,ι βοΐιιΐίοηεφι.ΐ-

Μίοιιίυυδ ΙδΙίβ οιηι. ϋιυ.8 ί,ΒΐϊϊΓιοί : ρΗιιΓεβ «ρικίοπι ίΙΙοβ

ροοο38$ο , »ο βυη ρΓχνηπεηΐίοηο 80Γνϊΐυΐυιη ίηΐπχΐιι-

ΧΪ580 ; νοΓυη) ίηΐΐ'οϋυειαιη ίΐΐηηι ροβίοποΓΟδ ρεοο3ΐί8

ίιιίί οηηϋπιιη$$ο. Ν;\ιη κι φιίόΌιη ρβΓροΙυο 86 ρο88επΙ

η ρεεεαιίδ ίηκηυηεβ 08ΐβιι<1κΓβ , ]ιιγο Γ»Πη886 ρο»δβιιΙ

ροιιΙγοιΓιοογο : δίιι 3ΐιΐβιιι ιιιιιΐιίδ ίρ&ί »|ΐκχ|ΐιβ ροβιιίβ

κιιιιΐ οΐιηοχϋ, Γγιι8(γ» Ιιηο βχοιίδβΐίοηβ 8ε ΐιιβηΐιιι-. Εβο

οηϊιη ηοη ιΐίχί , ρεεοΜϋΐπ ];ιηι 8θΓνίΐυΐοιιι ιιοη ίηΐιο-

«Ιιιοιτο , 8θϋ οιηιιο ροοοηΐιιιιι ειιιιι 86ΓνϊΙυ(ο 688β οοη-

]πιιοΐιιηι, οΐ ίη ροοε3ΐ1 ιι.-ιΐιιηιη, ηοη ίη δοΐαηι ροοο,ιΐϊ

(ΙίΙΓοΓοηΐίαπι οβιΐδπιη η']«οί. Ιΐΐ ί^ϊΐιΐΓ οιηηοβ ()υϊιΙοιη

ίικιΐΓ.ΊΐιίΙοδ πιογΙιϊ ιιιΟΓίβπι ϊηΓεηιηΙ, ηοη οιπηοβ Ιηιηοη

•■]ιιχιΙοηι βιιηΐ ιιΧιιγο : βίε ι•ΐ οιιιηίβ ιρικίειη ρβ<Ό3θ

ρ3ΓίιιηΙ βεητΊΐηΙοιη, ηοη 1;ιιηι•ιι ο]ιΐ8(Ιοιη ηοΐυπο ΜΐιιΙ

οιιιιιί:ι. Ροοο:ινϊΐ Εν;ι, ουιιι Ιϊ^ιιιιιιι βΠ8Ι3νϊΙ, εΐ ιιΙ(Ϊπό

«Ι:ιιιιη:ιΐ3 081. Ργο]Ηογο:ι ΐιοϋ Ιιι ΓΙΙΓ8Μ8 ηΐίιιιΐ ϊ 1 Ιο Γογ-

13886 (ΙοΙβΠΙΙδ ρ0003ΐυΐΙ1 ΟΟΙΙΙΙΙΙΪΙΙΟΓΟ. ΙΙΟΟ εΐ (Ιο 80ΓΥΪ8

ΙΙΗ'ΓΙΙΟ (ΙίχΟΓΙΠΙΙΙΚ , ΙΐΟΟ 01 (Ιθ ΜΙΪ8 ψΐί ΙΙΙ.Ί!,'ϊ•.ΙΠ1ΐϋ)ΙΙ8

8ΐιΙ)8ΐιηΐ, ριϊιικίί ιιίηιίηιιιι |ΐεεο:ιΙ(ΐιιι ϊηίΓοϋυχΪΝδβ, ρο-

8Ι0Γ08 αηΐβπι 8ΐιοοο(1οιιΐθ8 (Ι(ΐιηίη.;ΐιι$ νίηιιΐβιη 8υΐ8 Γβ-

ΙίιιιιΪ8$6 (ΙβϋοΙίϊ. Ροϋ-ΐϋΐι εΐ η]ΐ:> οΌΓοηςίοηο ιαί : ιριοιΐ

ιηιιΐιϊ ηβπιρο, οηηι 3(1 νίηιιίοιπ γο(;ιό88Ί 68$οηΐ, 3 (Ιο-

ιιιϊ(ΐ3ΐ.ιι ΓιιβΓίηΐ νίικίίο.ιΐί. Αο ριίιι>, 8Ϊ ρΐηοοι, ϋβ ηιυ-

(κ) ΐη εοιίίοβ Κβίϊίο 2512 )ακ Ηοηιίϋΐ ηοη ίη ββΓίβ ϊϋα-

ΠΐΗΐ ροιιίΙιΐΓ. (,Ί οίΐιηίαυ ρΓΧΙβπηίαϊΙυΓ.

(Ι>) ΙΙΪΟ ριιΐο ιιιοηιΙο$ο ροηί (.>ι:ιιΐ3.ιη | το Γ.ΐυιη, ιιι οΙί.Ίΐη

Ιιι Ηηηιίϋι ρΓΧοειΙοηΙί Ει1ϊ(. ΜΟΓβΙ. Κ('(1 ίΙ»ί Μ«. «υοίοτίΐβΐβ

ί'Αοτη |Κ'8ΐιιηΐ(ΐ5 : Ιιίο ηοη οιιΊοιηυ», ηυιβ >!ό6. οϋϊΐη Γΐια-

ιΐιΐιΐιι Ιίϋΐιοαί.

ΙίβπΊιιΐ8 βοηηοηεηι ίηίΐίΐυηπιιι», ιιι νϊϋεαβ ιριο ρ.ιοΐο,

ειιπι ΗΜ8 νίητιιΐιι ΙιοηΙιΐϊ Ρ;κι!»5 ΐικίίιΐϊκβοί, ο.ίιΙιίιι ι:ιιγ-

8118 Ϊρ86 ΙηΧίΐνΟΓΪΙ. Χί ψΙΠ ΠΙΙίΙΚΓ, ϊίκρίίΐ, ΓΪΠΙΙΗ Α/ι6<.7

ΐηβάΠεηι, εί Α/ί εοηιεηΐϊΐ ΙιιιΙηΙατε αιηι ΐΐία, ηοη άίιιηΐ -

Ιαί 'ίΙΙηη (Ι. Οοτ. 7. 13). 0«3 ()ο οηιιβιι ? Όηέι ΐηϊψη

«ίί , ιηιιΐίετ, αη νΐηηη ατναίητα »ϊ$ ( ΙΜά. ν. 16)? Ει

ηηΛ ρβοΐο , ίηηιιίΐ , νϊηιηι ροΐβΓΪΐ 80Γν»Τβ ππιΜογ ί δί

(1θ06»1, 8Ϊ ΐιιΜηιηΙ, 6ί (Ιο ΓοΙί^'ϊηηβ «οπιιοιιοηι ΐηΓβΓβΙ.

Αΐηιιί (Ιϊ('οΙι;ΐ8 Ιιβπ, υββίο Ρ.'πιΐο, ΗιιΙίετί άοεετε ηοη

ρετηιϊιΐο (1. Τίηι. 2. 12). Οιιΐ Πι ϊκιΙιιγ, ιιι ϊΙΙβιη τιγο

ηΐίΐςίδΐΐΉΐιι η(11ιί1>038? Νοη ηιοοιιιΐ) ίρ86 ριΐί,'ΐιηηδ Μ 3§ο,

800" Ι1100ΙΚ11 τβΐϋβ οοηδβηΐίο. Απιΐϊ , ηιι»80 , βΐ οιιγ ϊΙ-

Ι.1Π1 (1θ]θΟΟΐίΙ , 61 ΟΙΙΓ ΠΙΓ8ΙΙ8 ,ιιΐ ηΐΑ^ίδίοήί εηΐΙιβϋΓηιιι

ϊΙΙπιιι βνοχεπί, ιιΐ Γ:ιιιΙί 8:ιρϊι>ηΐΪ3ΐιι (ΙΪ8038. ΒοεεαΙ «V.

ίηΐ|ΐιί(. Οιιϊ(1 ΪΙ3? Οιιίρρε φιί »εάηεΐΗ» ηοη ιιΙ ( Ι. Τίηι.

2. 14). Αάαηχ εηϊηι, ίιιηιιίΐ , ηοη α>1 ίεάαείη». ΰ'ικηΐ

ηινίϊετ, ϊηηιιϊι. 1}υΙτ1 ίΐ:ι? (]ιιίρρε ηνω εεώιεία «Ι. Μιι-

ΙϊβΓ βηίιη 8β(1ιιοΐα ΐη ρΓχνβηοβίίοηο Γιιϊι. Ιΐίο υόγο

οοηΙηΐΓΪηηι νϊ(1βιηιΐ8. Ουηι βηϊιη υϊρ Γποιϊι ίηΓκΙβΙϊβ,

ΙΙΙΙΐΙΐΟΓ 3111011) ίΐ(Ιθ1ί» , 1100031 , ΪΙΙψίίΙ , ΙΙΙΙΐΙΪΟΓ. Οιιί.Ι

ίΐ;ι? 0υΪ3 δβϋικίη ηοη εδί, ειιηι $!ΐ Γιϋοΐίβ. Ι)ι*ο.ιΐ \χ\-

Ιιιγ νΪΓ, ηιιίιι δϋιΐυοίιΐδ 081, ουηι 8ΪΙ ϊιιΐϊ Ιβΐίδ. Οοιηιηιι-

ΐιιίαί 8υηΐ (Ιοοι ηιΐϊ νΐοββ : εοιηιηιιίειιΐιΐΓ ειί.ιιη ονϊιιεβρβ

νίοβ$ ιίοιηϊηηικίϊ. Υί(Ιθ8 , ηηο ρ.ιοΐο (ΐΙ)ίΐ[ΐιο οδίοικίϊΐ

86ΓνΐΐιιΙβπι ηοιι ιιβιΐΓβηι, 80(1 (ΙβοορΙίοηβηι οι ροοοΛ-

Ιιιηι 8εψιΐ? Υεπϊΐ ίβϊΐιιι• αά ιηιιΙίοΓΟίη 3ΐ> ίιιϊΐίο αοβο-

ρΐίιι, ίοιρπιΐ.ι 681 8ΐιΙ)]οοΐΊο (Ιοοορίϊοιιοιη : οοιιιιηί^Γ,'ΐνίι

λΛ νΪΓυπι ιΐοίηϋο ϋεεορίΐο, εοηιιηϊςπινίι ηιιοιριο 5ΐιΙ>-

]οεΐϊο. Ει δίοιιΐ ίη ρι ίηοίρίο ηιυΙϊοΓΪδ 8»Ιιιΐοιιι ν ί γο ι ι•<•-

(ΙίιΙίΐ, ςιπα δβϋαοΐιι» ηοη βπιι , δίο (Ιίοοηδ , Λά νϊτιοη

εοηυεηίο Ιιια , ει ίρ$ε Ιιά άοηιϊηαΰϊίητ (βεη. 3. 16) : δίο

6ΙΪ3ΠΊ ΙΐΟΟ 1000 011111 68861 ΙΙΙΙΐΙΪΟΓ ίίΟΌΙίδ , φ1Χ• νϊΠΙΙΙΙ

ή»ΙιθΓ6ΐ Ίηίΐϋείοηι, βηΐιιΐοηι νίπ ιιιιιΙϊογι ΟΓοϋίάίΙ Ιιί$

ΥΟΓίιίδ ιιίοιίδ : ΙΙηάε εηϊηι κϊι, ηιιιίίεν, αη νϊηαη κη•α-

Ιητα ιϊι?<}α\ά Ιιαο Γιοιί (1οπιοιι8Ιγ31ϊοιι6οΙ.ιγϊιι8 ροίοδί,

ιιι 8θΐνίΐ(ΐιοηι οοηδίοΐ ηοιι ηβΐιπΒΐιι οοηδβι]ΐιί, $ειΙ ροο-

ε;ιΐιιιη ? Ηοε άο δοΓνίδ ςυοςιιε οΊεϊ ροίοδί. 5»τκ«

νοαιίια εί? Νοη χίι ιίσί αιτα; (Ι. Οοτ. 7. 21 ) ΥίιΙοδ,

ιιι Π1Γ8ΙΙ8 ηυϋιιηι 0886 ηοηιβιι δβΓΥΪΙιιΐίδ οδίοιιάβΐ, οιιιιι

νΪΓΐυδ »(ΙΓ(ΐειϊΙ? 8εΗεΐ ιί ροίει (Ίεη Ιϊοετ, ηιαιβι υίετε :

Ιιοο 081, Ρεπηηηο ροιίιΐί ίη δεΓνίΙυΐβ. ϋιιβιιι οο εβιι-

8311) ? (}ιιί εηϊηι ϊη Οοηιϊηο υοεαίιι» αϊ $ετνια , ΙίοετΙια

ε»1 ϋοηύηί (Ιοίά. ν. 22). Υϊ(Ιθ8 ηοιηϊιιβ 8θΙο Ιβηιιβ 68»β

86Γνίΐιιΐεηι, Γβ ηιιΐβπι ίρ$;ι ΙίΙιοπηίειιι ? Οιιγ ροπ-ο 8ογ-

γυπι ηιαηεί'β ρβπηί8ϊΐ? ϋΐ ϋοοΠίαίβ ρηκβίιιιΐίιιη οο-

^Μ0806Γ68. Ν;ιηι βίοιιΐ ιηιιΐΐο ιιι.ψΐδ μ; πι»]ηη 3(1ιιιί-

ταΐίοηβ (Ιί^ηιιπι 681 ίΙΚοδα 8οι•υ3γο Ιγνιιιι ριιεΓΟπιιη

00Γρ0Γ3 η)3ηοιιΐε Γυιηιιοβ , Γ|ΐιηιη ίΙΙαιιι 6Χ8ΐίιι•;υεΐΌ :

δίο ιηυΐΐο ιιΐ3]ιΐδ οι ίκΙιηίΓπΙιίΙίιΐδ οδΐ , ο,ιιηιη 8ο1υογο

801-γϊΐιιΐεηι , ιη.Ίΐιοιιΐβ ΪΙΙ.ι Ιίΐιοιίαίοιιι θ8ΐοικΙθΓβ. ΙιΙοο

(Ιίχίΐ : Κι ιί ροΐΐί βΐΐί Ιίοετ, ηχαφ» ηίειε ; Ιιοο εδί, δοΓ-

νιΐδ Ι113Π0 : νοπ!.$ίηι:ιιιι οηϊιη ροδδίϋοδ ΙίΙιοΓί.ιΙοιιι.

2. νϊδίιοίη ιιυ^ίίΐι 3ΐίΙιιΐ8 βΐίίΐηι ϊδίικί εβηιοΓβΐ Κοκ

Γιιϊι Ν»Ι)(ΐο1κκ1οηο8(ΐΓ, ςιιί Γοπιιιοοιιι ιριηιιι νοίιοηιοη-

ΙίδδίΠΙβ ΟΙΙΓίΐνϊΙ 3000ΙΙ(1Ϊ , βε ΙΓ08 ρΐΙΟΓΟβ III ΙΙ1('(ΙίΐΙΙΙ1

:ιϋιΙιιοί, ρινβιιοδ, (ΙβδβΓίοδ, οηιιιί αιιχίϋο (Ιο8ΐίκιΐο\.

86ΙΎ08, 0,ΐρΐίνο8, 6Χ10ΓΓ68. Εΐ (]111(Ι 3ΪΙ? 5ΐ ΙΊΤβ, 8«-

Λταε, Μίμη, λοάεηααο, άεοι ηιεα ηοη εοίϊΐϊί, εΐ ϊηιη-

ΐ]ΐιιαη ακτεαηι φιαηχ ιΐαίιιί ηοη σίΐναΐίί (ϋαη. 3 14)ί
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ΛΟΓΟΣ Ε'.

"Οτι ού διά τδν Αδάμ κοΛαζΰμεΟα , χαϊ δχι με\-

ζονα τών δι' εκείνου είσενεχθέντων Λυπηρών

τά χρηστά, έάν έαυτοϊς χροσέχωμεν • καϊ κατά

τών χαρατρεχόντίιϊν τους χένητας.

α'. 'ϊμείς μέν ίσως νομίζετε τδν περ\ τής δεσποτείας

ήμϊν άπαντα άπηρτίσθαί λόγον • έγώ δε έτι πολύν

όρώ τον καρπδν έν αϋτφ φαινδμενον. Άλλα μή άπο-

κάνιητε , παρακαλώ , Εως αυτόν άπαντα έκτρυγήσω-

|χιν. Κα\ γάρ οί φιλόπονοι των γεωργών όταν ίδωσιν

άμπελον πολλοίς μέν τοϊς φύλλοις κομώσαν , πολλώ

δέ τώ καρπώ βριθομένην , ούχ\ τους Εξωθεν βότρυας

έκτέμνουσι μόνον , άλλα κα\ ένδοτέρω χωροΰαι τά

κλήματα άνακλώντες, κα\ τά φύλλα άναστέλλοντες ,

(Ίστε μηδέ μικράς σταφυλής (Ιάγας ύπδ τοϊς πετάλοις

κρυπτομένας λαβείν. Μή τοίνυν εκείνων φανήτ»

ρ"αΟυμότεροι, μηδέ άποστήτι. Εως άν τδ πάν λάβητε•

κα\ μάλιστα, ότι ό μεν πόνο; έμδς, ό δέ καρπός υμέ

τερος.

Κατηγορήβαμεν χθες τών γυναικών, μάλλον δέ ούχι

τών γυναικών, άλλα τής Εΰας, ότι διά τής αμαρτίας

τήν δουλείαν είσήγαγεν. ΕΓποιεν άν αί γυναίκες

ήμϊν • Τίνος ουν Ενεκεν, εκείνης άμαρτησάσης, ημείς

κατεδικάσθημεν , καϊ τδ μέν παράπτωμα γέγονεν

Ινδς προσώπου, τδ δέ Εγκλημα κοινον τής φύσεως

άπάσης ; Τοΰτο και δούλοι εΓποιεν άν " Τί δήποτε, τοΰ

Χαναάν είς τδν πατέρα ϋβρίσαντος , τά τής τιμω

ρίας είς άπαν διέβη τδ γένος; Και οί τους άρχοντας

ϊέ φοβούμενοι τοΰτο άν αίτ.άσαιντο • Τί δήποτε , έτε

ρων έν πονηρία ζησάντων, αύτο\ τψ ζυγψ τής αρχής

παρεδόθησαν ; Τί ουν άν εΓποιμεν ημείς πρδς τούτους

απαντάς ; Μία γάρ Εσται πάντων ζητημάτων ή λύσις•

8τι ήμαρτον μέν ο! πρότεροι, και διά τής οίκείας πα

ρακοής τήν δουλείαν είσήγαγον • είσαχθεΐσαν δέ οί

[665] μετά ταΰτα ταΐς παρ' εαυτών έκύρωσαν άμαρ-

τίαις. ΕΙ μέν γάρ Εχοιεν εαυτούς δείξαι διαπαντδς

αμαρτημάτων δντας καθαρούς , Γσως άν εΓη αύτοΐς

καλώς δοκεϊν άντιλέγειν ■ εί δέ χα\ αύτο\ πολλοίς

ΐΐσιν έπιτιμίοις υπεύθυνοι, περιττά τά τής απολογίας

ταύτης εστίν. 'Εγώ γάρ ούκ εΐπον , ότι ήδη μέν ή

αμαρτία δουλείαν ούχ εισάγει, άλλ' ότι πάσα αμαρτία

δουλεία συγκεκλήρωται, χαϊ φύσιν αμαρτίας, οΰ δ-.α-

φοράν αμαρτίας ήτιασάμην μόνον. "Ωσπερ ουν άπαντα

μέν τά ανίατα νοσήματα είς θάνατον άγει , ούχ

άπαντα δέ τή< αυτής έστ» φύσεως • οΰτω και τά

άυπρτήματα άπαντα μέν δουλείαν τίκτει, ούχ άπαντα

δέ τής αυτής έστι φύσεως. "ΗμαρτενήΕδα άψαμένη

τοΰ ξύλου , και κατεκρίθη δι' αυτό. Διά τοΰτο μή

άμαρτήσης σΰ πάλιν έτέραν Γσως εκείνης άμαρτίαν

χαλεπωτέραν. Τοΰτο καΐ έπι τών δούλων άξιον ειπείν,

τοΰτο κα\ έπ\ τών αρχομένων , ότι είσήγαγον μέν οί

πρώτοι τήν άμαρτίαν, οί δέ μετ' εκείνους διαδεξάμε-

νοι κατέσχον τής δεσποτείας τήν δύναμιν δι* ων

Επλημμέληααν. "Εχωχα\ έτίρω; άπολογήσασθαι• ότι

πολλοί πρδς άρετήν έπανελθόντες , απηλλάγησαν τής

δ:σποτείας. Κα\ πρότερον, εί δοκεϊ, έπ'ι τών γυναι

κών τδν λόγον γυμνάσωμεν , ϊν' Γόης πώς ό μακάριος

Παύλος , ό περιθεις αϋταϊς τά δεσμά , αϋτδς αυτά

πάλιν άνήχι. ΕΙ τις γι*»"ή\ φηβ\ν, άνδρα έχει άχι-

στον, χαϊ αύζύς συνευδοχεϊ οίκε'ιν μετ' αύιης,μη

άφιέτω αυτόν. Διά τί ; ΊΙ γάρ οϊδας , γύναι, εί τον

άί-δρα σώσεις; ΚαΙ πώς, φησ\, δύναται σώσαι γυνή;

Διδάσκουσα , κατηχούσα , ενάγουσα πρδς τδν τής ευ

σέβειας λόγον. Καίτοι χθες, ώ μακάριε Παύλε, Ελεγες,

δτι Γυναιχϊ διδάσχειν ούκ έχιτρέχιο. Πώς ουν

πάλιν διδάσκαλον αυτήν ποιείς τοΰ ανδρός ; Ούχ\ μα

χόμενος έμαυτψ τούτο ποιώ, άλλα και σφόδρα συμ

φωνών. Άκουε γοΰν κα\ τίνος Ενεκεν αυτήν έξέβαλε,

χα\ τίνος Ενεκεν αυτήν πάλιν έπανάγει πρδς τδν τής

διδασκαλίας Ορόνον, ίνα μάθης τήν Παύλου σοφίαν.

Λιδασχέτω, φησ'ιν, ό άνήρ. Διά τί; Ούχ ήχα-

τήΟη γάρ. Αδάμ γάρ , φησ\ν, ούχ ήχατήθη.

Μανθανέτω, φησ'ιν, ή γυνή. Διά τί ; ΉχατήΟ•\

γάρ. Ή γυνή γάρ, φησ'ιν, άπατηθεϊσα έν παραβάτες

γέγονεν. Ενταύθα δέ τδ εναντίον. "Οταν μέν γαρ

άπιστος ^) ό άνήρ, πιστή δέ ή γυνή, διδασκέτω,

φΓ,σιν, ή γυνή. Διά τί ; "Οτι ούκ ήπάτηται • πιστή

γάρ έστι. Μανθανέτω τοίνυν ό άνήρ ■ ήπατήθη γάρ;

άπιστος γάρ έστιν. Άντεστράφη , φησι , τά τής δι

δασκαλίας ■ άντεστράφθω λοιπδν και τά τής δεσπο

τείας. Είδες πώς πανταχού ου τί) φύσει , άλλα τή

άπάττ) κα\ τή αμαρτία δείκνυσι τήν δουλείαν ακολου

θούσαν ; Ήλθε τοίνυν προς τήν γυναίκα ή άπατη

παρά τήν αρχήν, ήκολούθησε τ|) άπατη ή υποταγή ■

μετέστη μετά ταύτα πρδς τδν άνδρα ή άπατη, μετέστη

και ή υποταγή. Κσ\ χαθάπερ Ιν άρχη τώ άνδρ\ τήν σω-

τηρίαν τής γυναικδς ένεπίστευσεν, επειδή ούκ ήπάτητο,

ούτωσ\ λέγων , Πρδς τδν άνδρα σου η άποστρορή

σου, χα} αυτός σου κυριεύσει ■ ούτω και ενταύθα ΙτΛ

τής πιστής τής τδν άπιστον ϋι^ρα έχούσης , τήν σω-

τηρίαν τοΰ άνδρδς έμπιστεύει τι) γυναικ\, λέγων •

[600] ΤΙ γάρ οϊδας, γύναι, εί χότ άνδρα σώσεις;

Τί ταύτης της αποδείξεως σαφέστερον γένοιτ'άν, τοΰ

μή τ^ φύσει τήν δουλείαν, άλλα τί, αμαρτία Ετςεσθαι ;

Τοΰτο και έπι τών δούλων Ε«ιν ειπείν. ΛοΰΛος

εχΑή&ι\ς ; Μή σοι μεΛέτω. Όράς πώς πάλιν δείκνυσι

ψιλδν δνομα τήν δουλείαν ούσαν , δταν αρετή παρη ;

'Λ,^Ι' εί χαϊ δύνασαι έΛεϋΟερος γενέσθαι, μάΧΧον

χρησαι, τουτέστι, μάλλον μένε έν τή δουλεία. Διά

τί; Όγΐιρέν Κυρίφ χΧηβεϊς δοϋΛος, άπεΛεύβε-

ρος Κυρίου εστίν. Είδες μέχρι προσηγορίας τήν

δουλείαν , έν τψ πράγματι δέ τήν έλευθερίαν; Τίνος

δέ ένεκεν άφήκε μένειν δοΰλον; "Ινα τής ελευθερίας

μάθης τήν περιουσίαν. "Οσπερ γάρ τοΰ σβέσαι τήν

κάμινον τήν έπι τών τριών παίδων πολύ θαυμαστό-

τερον ήν τδ μενούσης αυτής άσινή διατηρήσαι τά

σώματα ■ οΰτω τοΰ λΰσαι τήν δουλείαν τδ μενούσης

αυτής δείξαι τήν έλευθερίαν πολλώ μείζον έστι κα\

Οαυμαστότερον. Διά τούτο φησιν • ΕΙ καϊ δύνα-

σιιι έΛεύθερος γενέσθαι, μΑΛ.Ιον χρησαι • τουτ

έστι, μένε δούλος • τήν γάρ άληθεστάτην Εχεις έλευ

θερίαν.

β'. Βούλει καιέπ\ τών άρχό>«ΐι>ν τοΰτο ίδεϊν; Βασι

λεύς ήν ό Ναβουχοδονόσορ , κα\ τήν κάμινον άνήψ€

μετά πολλής τής σφοδρότητος, καϊ τους τρείς τ.αΐίας

είς μέσον παρήγαγε, νέους, έρημους, ούδεμίαν Εχον

τας προστασίαν , δούλους , αιχμαλώτους , άπόλιδας.

Κα\ τί φησιν ; ΕΙ άΛηβώς, Σεδράκ , Μισάκ , Άβδβ-

να)•ία, τοις Οεο'ς μον ού Λατρεύετε , χαϊ τά είχύν»
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*ϋ ΧΡνσ>ϊ< V έστησα, ου προσκυνείτε; Τί ουν

«κείνοι ; θέασαι πώς αύτοΰ; ή αρετή αιχμαλώτους

ίντα; βασιλικωτέρου; Εποίηαε τοΰ βασιλέως , καϊ

ύψηλότερον αυτών Εδειξ: τί» φρόνημα. Οΰ γαρ ώ;

βασιλεί διαλεγόμενοι, άλλ' ώσπερ πρδ; ΰπήκοον τον

λόγον Εχοντες , ούτω μετά παρρησίας άπεχρίνοντο.

Ού χρεία, φασιν, έσιϊν ήμ'ιν περί τοΰ βήματος

τούτον άποχριθήναι τφ βασιΛεΤ. Ού δια (ίημάτων,

άλλα δια πραγμάτων ποιησόμεθα τήν άπόδ8ΐξιν."£σΤί

θϊύς έ>• ούρανψ δυνατός έξεΛέσθαι ■ημάς. Άνέμνη-

σαν αϋτον τής Επί τοΰ Δανιήλ ευεργεσίας, αυτά τα

(Ιήματα είπδντες , άπερ δ προφήτης είπε τότε. Τί

γάρ Εκείνο; Ελεγεν; Ουκ έστι μάγων Γαζαρηνών ,

Χα,Ιδαίων τύ ρήμα , 8 ό βασιΛεΰς απαιτεί • άΧΧ

έστι &εύς έν ούρανοις άποχαΧύπτων μυστήρια.

Ταύτης ούν αύτδν άναμιμνήσκουσι τής φωνής , ώστε

ποιήσαι Επιειχέστερον. Είτα φησι ■ Καϊ έάν μη,

γνωστύν έστω σοι , βασιΛεν , δτι τοις θεοΤς σου

ού Λατρεύομεν , κα) τ\\ εΐκόνι τή χρυσή , % Ιστη•

σας , ού χροσκννοΰμεν. "Ορα σοφίαν τών νέων

εκείνων. "Ινα μέν γάρ μή καταγνώσιν άσθένειαν τοΰ

βεοΰ οι τίτε παρόντε;, ει αυμδαίη Εμπεσόντα; αυτούς

είς τήν χάμινον άποΟανεϊν, προλαβόντε; ώμολόγησαν

αύτοΰ τήν δύναμιν , είπόντες, δτι "Εστι θεύς έν

ούρανφ, ος δύναται έξεΛέσθαι ημάς ' ίνα δέ μή

πάλιν διαφυγόντες τήν φλόγα, νομισθώσιν Επι μισθώ

κα\ αμοιβή τώ θεώ δουλεύειν, Επήγαγον , δτι Καϊ

έάν μή , γνωστύν Ιστω σοι, βασιΛεν, δτι το7ς

θεοΐς σου ού Λατρεύομεν, καϊ τη είχόνι τ ή χρυσή, %

Ιστησας, ού χροσκννοΐψεν• |067 1 όμοΰ κα\ τοΰ θεοΰ

τήν δύναμιν άνακηρύττοντες, κα\ τ6 παράρτημα τής

Εαυτών δεικνύντες ψυχής , ίνα μή , δπερ έπ\ τοΰ

Ιώβ εΐπεν δ διάβολο; συκοφαντών, τούτο τις κα\ περί

τούτων είπΤ). Τί δε περ\ τοϋ Ίώ6 εΐπεν 6 διάβολος*

δτι Ού δωρεάν σέβεται σε Ίώβ' χεριέρραξας γάρ

αύτοΰ τά έσω χα\ τά έξω. "Ιν' ούν μή κα\ περί τού

των Εχη τις τούτο λέγειν , Εκείνοι προλαβόντες Εν-

έφραξαν τδ άναίσχυντον στόμα.

Άλλ' όπερ ελεγον , κάν αιχμάλωτος ή τις, καν

δούλος, κάν ξένος, κάν Επ\ τη; αλλότριας διατρίβτ)

γής, κα\ τήν άρετήν Εχη μεθ' Εαυτού , πάντων βασι

λέων βασιλικώτερος Εσται. Είδες καϊ τήν τών γυ

ναικών δουλείαν λυθείσαν, και τήν τών οίκετών, χα\

τήν τών αρχομένων; ΛΐϋρΊ σοι δείξω λοιπόν και τδν

τών θηρίων φόβον Εκβεβλημένον. Ένέβαλον τδν

Δανιήλ είς τδν λάκχον Επι τής αυτής Βαβυλώνός

ποτέ ■ άλλ' ούκ Ετόλμων άψασθαι οί λέοντες αύτοΰ.

Τήν άρχαίαν γάρ κα\ βασιλικήν εικόνα διαλάμπουσαν

εΐοον Εν αύτώ , Εκείνους τους χαρακτήρας Εβλεπον ,

ους Εώρων Επι τοΰ Αδάμ πρδ τής αμαρτίας. Κα\

γάρ μετά τής αυτής υποταγής ΕλΟόντες πρδ; τδν

Αδάμ, τά ονόματα Εδέξαντο τότε. Καϊ ούκ Ενταύθα

μόνον, αλλά κα\ Επί τοΰ μακαρίου Παύλου τούτο γέ-

γονε. Κα\ γάρ Εκείνο; είς τήν βαρβάρων νήσον

έκπεσών, παρεκάθητο πυρά θερμαινόμενος • είτα άπδ

*ών φρύγανων Εκπηδήσασα Εχις καθίχετο αυτού τής

χειρό;. Τί ουν μετά ταύτα Εγίνετο ; Εξέπεσε τδ θη-

ρίον εύθέω;. Επειδή γάρ άμαρτίαν ούχ εΰρεν , ούδε

δαχείν ίσχυσενάλλ' ώσπερ ημείς. Ε-ειδάν τίνα σκό-

πελον λείον βουλώμεθα άναβήναι , μηδαμόθεν εύρί-

σχοντες άντιλαβάς, καταπίπτομεν ευθέως, κάν πέλα

γος ύποκείμενον ή , χάν βάραθρον • ούτω κα\ τδ Οη-

ρίον Εκείνο , χα\ ταύτα πυράς υποκείμενης, ούχ

εύοδν τής αμαρτίας τήν άντιλαδήν , ούδε δπου τους

οδόντας άπερείση , κατέπεσεν εί; τήν πυράν, κα\

δι^φθάρη. Βούλει κα\ τρίτον είπω σοι τρόπον απολο

γίας; Είς μέν έστι , τδ μή τους προτέρους ήμαρτη-

κέναι μόνον, άλλα καϊ τους μετ' Εκείνους * δεύτερος,

τδ τους χατωρθωκότας , χαΐ ταΰτα Εν τφ παρόντι

διατρίβοντα; βίω, κουφότερα; πειραθήναι τής δου

λείας• μάλλον δε ολοκλήρου ταύτης άπαλλαγήναι, χαΟά-

περ ουν κα\ ϊπ\ τών γυναικών, κα\ Επ\ τών αρχο

μένων, κα\ Επ\ τών θηρίων Εδείξαμεν. Τρίτος μετ'

Εκείνους, τδ μείζονα τών αγαθών, ών οί παρά τήν

αρχήν άμαρτόντες ημάς Εξέβαλον, παραγενόμενον

ήμίν ύποσχέσθαι τδν Χριστδν αγαθά νΰν. Τί γάρ θρη

νείς, είπε μοι ; δτι σε άμαρτών ό Αδάμ Εξέβαλε τού

παραδείσου ; Κατόρθωσον, χα.\ ζήλωσον σΰ άρετήν •

κα\ οΰχ\ παράδεισον , άλλ' αύτδν ανοίγω σοι τδν ού-

ρανδν, κα\ οΰδΕν Εκ τής τοΰ πρωτοπλάστου παρακοή;

άφίημί σε παθεϊν δεινόν. θρηνείς δτι σε τή; αρχή;

τών θηρίων παρέλυσεν; Ιδού σοι χα\ δαίμονας

ύποτάττω. Εάν προσεχής. Πατείτε γάρ, φησίν, επά

νω δνεων χαϊ σχορπίων, χαΐ επί πασαν την

δύναμιν τον εχθρού. [668] Ούκ εΐπεν, άρχετε, καθ-

άπερ έπ'ι τών θηρίων, άλλα, Πατείτε, Επιτεταμένην

είσάγων τήν αρχήν.

γ'. Διά τούτο κα\δ Παύλος ούκ είπεν, Ό θεδ; υποτά

ξει τδν Σατανίν ύπδ τους πόδας υμών, άλλ' Ό θεός

συντρίψει τον Σατανάν ύπό τους πόδας υμών.

Ούκέτι, καθάπερ πρότερον, Αυτός σου τηρήσει χε-

ραΧην, χαϊ σύ αύτοΰ τηρήσεις πτέρταν • άλλ'

ολόκληρος ή νίκη, καθαρδν τδ τρόπαιον, παντελής

άφανισμδς τοΰ πολεμίου, καϊ συντριβή, κα\ απώλεια.

'Τπέταξέ σε τώ άνδρ\ ή Εύα ■ άλλ' Εγώ σε ούκ άν-

βρδς όμότιμον μόνον , άλλα και αυτών ποιώ τών

αγγέλων, Εάν Εθέλης. Άπεστέρησέ σε τής παρούσης

ζωής • Εγώ δέ σοι χα\ τήν μέλλουσαν χαρίζομαι, τήν

άγήρω κα\ άθάνατον, χαϊ μυρίων γέμουσαν αγαθών.

Μηδε\ς τοίνυν διά το'υς προτέρους έπηρεάσθαι νομι-

ζέτω • χα\ γάρ άν θελήσωμεν άπασιν, οίς παρέχειν

μέλλει , Επεξελθεϊν , πολλώ μείζονα τά δοθέντα, ών

άπωλέσαμεν, εύρήσομεν. Άπδ δέ τών είρημένων

και τά λοιπά δήλα. Βίον Επίμοχθον είσήγαγεν δ

'Αδάμ • δ Χριστός ύπέσχετο ζωήν , Ενθα άπ=δρα

οδύνη χα\ λύπη καϊ στεναγμδς, κα\ τήν βασιλείαν τών

ουρανών χαριείσθαι Επαγγέλλεται, άεΰτε γάρ, φησ'ιν,

οί εύΛογημένοι τοϋ Πατρός μου , χΛηρονομήσατε

τήν ι]τοιμασμένην ύμϊνβασιΑεΙανάπύ χαταβοΛής

κόσμου. ΈπεΙνασα γάρ, χαϊ εδώχατί μοι φαγεϊν

έδίψησα, χαϊ έποτίσατέ με • ξέτ•ος ήμην , χαϊ

συνηγάγετέ με • γυμνός ί\μην, χαϊ περιεβάΛΐτέ

με • έν φυΛαχή, καϊ ή.ΙΟετε πρύς με.

ΤΑρα ούν άκουσόμεθα κα\ ήμεί; τής μακάριας

Εκείνης φωνής ; Ού σφόδρα άν ίσχυρισαίμην Εγώ •

πολλή γάρ παρ' ήμίν τών πενήτων ή υπεροψία.

Νηστείας καιρό; , παραίνεσι; τοσαύτη κα\ διδασκα

λία σωτηρίων διδαγμάτων , εύχαΐ συνεχείς , σύλ

λογος καθημερινοί, καϊ τί μετά τήν τοσαύτην Επιμέ-

λειαν δφελος ; Ουδέν. 'Αναχωροΰμεν γάρ Εντεύθεν

όρμαθοϋς πενήτων δρώντες στοιχηδδν Εκατέροιθεν

έστηκότων • κα\ ώσπερ κίονας βλέποντες, άλλ' ούκ

ανθρώπινα σιόματα , ούτως ανηλεώς παρατρέχομιν.

"Οσπερ ουν ανδριάντα; άψυχους, άλλ' ούκ έμπνέοντας
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Ουίϋ ει^ο ϊΙΙίΤνίϋβ, <]ΐιο ρηείο νιι•ΐσ$ εοβ, ηιιί εαρ(ίνί

6Γ3ΐιΙ, πΊ3|;ί$ Γρςίοΐ ηυηιιι τε^οηι ϊρβυιη ΓειΙιΙίάΊτίΐ, βε

ιηιιΐΐο εχεεΙβίοιϊ αηίαιο ρπΓ(ϋΐι>8 ϊΙΙοβ οβίειιιίοπί. Νοη

βηίηι Ιίΐιιφίίΐιι Γΰ^βιη 3ΐ1οςυεηιε8, ίειΙ Οιηη,υηηι ειιιη

ίίίηυο 8Ϊΐ)ϊ δυΐκϋΐο βεπηοηειιι 86Γεηιε8 ειιιιι ΠόΊιείί

π'8ροηϋεΙι;<ιιΐ. Λ'οπ οριι< Ηιιοεπιηζ, ίιιψιίιιιιΐ, ηοι ύε

νε&ο Ιιοε τΐ$ροηά(τΐ τιςϊ ( 1)αη. 3. 16 ). Νοη νειΊ)ϊ9,

βεϋ ΓβΙιιΐδ ίρβϊϊ αΥιιιοηΜι-ηΐίοηεηι ι-χΐιίυεοίιηιιβ. Ε»ι

ϋΐΗΐ ϊη οβΙο, ροΐεηι ετχρετεηοι (Ιοίά.ν. 17). ΒβηεΠ-

είιιιη 3 Οηιιϊείε αεοβρίυιη ϊη πιεπιοπαπι ίΙΙί Γενοαι-

ηιιιΙ ϋίίΐβιη υκϊ νεΗηβ, ψι,-κ ρι-ορίιεϋ Ιυηε ρι-οΐιιΐίΐ.

Ουίϋ ειιίηι ίΙΙε ϋίεβοαίΐ Λοη ειΐ ιηαφοηιιη ϋιιζαιειιο-

πιιιι, ΟιαΙάαοτΗΐΗ νετοινη, ηαοά ταμώΗ τεχ : ιεά αϊ

ϋαιιίιι αρ/ϊ» ηνιίαηι ιη^ιίετΐα ( Ιά. 2. 27. 28 ). Ηαηε

ί^ϊΐιΐΓ ίΙΙί νοεβιη ϊη ιιιβιιιοπαιιι ΓβνοεαηΙ, πι ιιίικίο,ιίιι-

Γ8ΐη ϊΙΙιιιη ΓεαΜίΐιιΙ. ΙΛίικΙε 3ΐΜίΐ δει ίρΐυι*3 : Ει «ί ηοη,

ιιυίιιηι ιιι Ι'ιοΐ, τεχ, φιΐιι άεοε ίιιο$ ηοη εοΓιιηιΐί, εί ίιιια-

αίιιεη) αητεατη, ηηαηι »ΐαΐ«ία'ι, ηοιι αάοταηιη* ( 1<1. 4.

18 ). νϊϋε |ιινειιιιιιι δαρίειιΐίαιιι. Ν.ιιιι υΐηβ, α,υί Ιυηε

ηιίετηηΐ, Κβιιιη ίηίίπιιίΐαΐϊβ 3οειΐ83ΐ-οηΐ, 8ί Γοι•(β εοΙ-

Ι.ιρςοβ ί1Ιθ8 ϊη Γοηιηεοιη ιιιοιϊ εηιιΐί^ϊϋβεΐ, ρυίβηΐίαιη

ε]ιΐ8 3ΐιΐβ εοηΓιίεηΐιΐΓ ιΐίεεηιεβ, Ε$ι Οε«$ ϊη ηνίο, ηαϊ

ροΐαΐ ηοι ετϊρετε : ηε αιιιειη ηικιΐδ ευιιι Ι1:ιιιιιη;ιιη

βν3*ϊ$$ειιΙ, ηιεκειΠς :ιε ρηεπιϋ εαιιβη 0«ο βει-νΐι-β ρυ•

Ι.ΊΓεηΙιΐΓ, οιΐ^εεεπιιιΐ : Ει «ί ηοη, ηοίηιη ιϊι Ιίοί, ηχ,

φιϊα άι•οι> Ιηοι ηοη εοίΐηιαι , ει χιηαφηειη οητεαηι ,

φιηιη ιίαΙΜίΐΐ, ηοη αάοταηιν» ; α,υίϋαβ νειΊιίδ δίιηιιΙ ε(

ρι-χιΐίεαηΐ ϋεί νϊι ΐιιίεηι 61 (ξβιιβΓΟβαηι αιιίιικε 8ΐι:ε Ιί-

ιΐιιειαιιι ρι•χ $6 Γεπιιιΐ, ηε ίοΠε (1β ίΙΙίβ φιίβ ιΙιοεΓβ

ρο$$ε(, ςυχ 3(1τεΓ«υιιι }υ\> ϋίϋΙκ>1υ$ε3ΐυιιιιιί3η<1ο].ιεΐ3-

ΙκιΙ. ΟιιίιΙ νοπ» (1ϊεεο3( ϋϊηΙιοΙυβΤ Νοη ςταύ$ αιΐϊι Ιβ

^οο : >ίηυί<Ιοη ηινηήΐί πι φι», φιω ϊηΐτα, βί φικ (χίτα

*ηιιΙ (^οσ 1. 9. 10). Νβ ϊβΐΐιΐΓ ϋε Ιιί$ εΐίίιη ϋίικί

<1ϊο•ί ροϋ$εΐ, ΜΙί 3ΐι(ενειΊιιιιΐ, ει ίιηριιιΙεη$ ο» οΐιΐιιιιιιιΐ.

V» Ιηΐηη ιμιϊ ιιτ(η/ιιγ, Ι'Λΐτ αϊ ΐΐ «ιιρβπ'οΓ ηα'ώηι ;

ΓΪΓ(Μ οιηηιηι ιηείιαη ι•χχΙιιιΙίι.—δειΐ, ιίί (1ίεεϋ:ιηι, ΙίεεΙ

εβρίϊνιΐί βΐΐ 3ΐϊ(]υΪ8, ΙίεεΙ $εΓνη8, Γιεεί ροΓβ^πιιιΐϊ, Ιί-

εε( ίιι 3ϋεη3 Γβ^ίοπε νεηεΙυΓ, ει νίηυίειη κει-υιη Ιι»-

Ι»ι.•:ιΐ , βιιρεΓΪΟΓ οιηηϊϋιΐϋ βιίΐ Γοκϊυιΐδ. Υΐϋεβ β( ιηυΐίε-

πιιη 5ο1ιιθπι ε$$ε $εΓνίΐιι(επι, εΐΓβηιυΙοπιιιι, ει εοπιιη

φΐϊ ρπιιείρίΙ)ΐΐ8 Μΐυ»ιιη(? Αςε ιΐείηεερϋ ο$ΐεικΙαπ> ΙιΙιί

ιηοΐιιιη (]ΐιο<|ΐΐ6 ϋείΐίιιπιιιι «5>>ε ιΙεριιΝιιηι. Ιιι εαϋειιι

<|ΐιοηιΐ3ΐιι Ι!:ιΙ>νΙιιΐιο εοη]εεΐιι$ ΓυεΓβΐ ϊη Ιαουιιι ΠιιηίεΙ :

κιιΙ ειιιη Ιβοηββ 311'ιηςεΐ'ε ηοη αιιιίεΐκιιιΐ. ΥιϋεοαιιΙ

βιιϊιη 3η1ίΐ|ΐΐ3ΐη ει Γε^ί.ιιιι ϊπιη^ίηειη ίη ϊρ$ο ΓεΓιιΙςειι-

Ιιίιι, ίΙΙαιηςιιε Γοηη:ιηι εεηιείκιιιΐ, ηυβηι ίη Αϋβηιο

νϊιίεπιιιΐ 3ΐι(ε ρεεεαίυιιι. 8ίηυί(Ιειη ευιιι εαιίεηι βυο-

]εε(ίοιιβ, ευιιι η<1 ΑιΙπηιιιιιι 3εεε3$ι$$εηΐ, ηοιηίιιη ιυιη

«εεερεηιηι. Νειριβ Ιιίε ιοΙηπι ; κά ει ϊη Ιιεαίο ΡβυΙο

κΙ>•ιιι εοηΐί^ίΙ• Ν:«ιη εί ίΙΙε ειιιη ίη ΙκιγΙμιγοπιμι ίπδΐι-

Ι;ιιη β]εε(υβ 688(1, ρ)τχ βββΐάεοαΐ, ιιι «•:»Ι*•ΓιογοΙ (Λα.

Κ ) : ϋβίηίΐο ρτο$ί1ίεη8 ε ίαπηεηΐίβ νίροια ιικιηυιη

ηιυ Ίηνη*ί(. ΟιγιΙ εΓςο ρηβιεα εοηΐί{ϊΙ? ΟοιιΓοίΐίιη

υβιΐί» εβεΜίΙ. Νηιη ΐ|ΐιοηί.ιιη ρεεεβιυηι ηηη Ίηνεηίΐ,

ιιβ ιιιοΓϋβΓε ςιιί(ΐ6ΐη ροΐιιίΐ : βεά ςυεπιαϋιηοϋυηι ηο»,

«Ί ηυαηιΐο Ιονι•ιη α!ίΐ|ΐιοιι >>εοριι1ιιιιι ββεεηϋεΓε νιιΐιι-

ηιιιβ, ιΐιιπτ! ηυϊςυαιη ΓΓρεηηιυβ, ηιιοά 8ρρι*εΙιεη$υιιι

Ιβηε»πιιΐ8, ιτρεηΐε ευικΜΙβηυ• , βίνε ίη $υυ]εεΐυπι

ρβίβςιι», ιϊνε ίιι ρΓ.π ίρίΐιυιη : ιίε εί ίΙΙί οε&ιί», ειιιη

μιΙι]ροι:ι εδ^εΐ ρχΓ3 , ηυοϋ ρεεεΐΐιιιη , ειιί ηαΊιχι-εη-ι

ηοη ίηνβηΐ8$εΐ, ιιεςιιε ευίϋεηΐε» ίηΠςει-οΐ, ίη ργταη»

ιίεείιΐίι, 61 ίιιίειοιηρία Ο.Ι. Υΐβ ϊΐΐεπιηι ΙίΙιί ιΐείειιβίο-

ηΐ8 ςειιιιβ ίη ιιιειϋιιιιι :ιΐΓετ:ιηι ? ΙΙιιιιιη ιριίιίειη ε$Ι,

(|ΐκΐ(Ι ηηη ρηοΓεβ ΟιιΙιιιη ρεεε^ηηΐ, κγιΙ ει ηηί ριιιΐ

ίΙΙ<>8 ιι.Ίΐί βυηΐ ; :ι1ΐι•πιιιι νεΓΟ, <{ΐι«κ1 ιρή ίιεηε 8ε ^ε8•

ϊει-ίηΐ, ί(1(]υυ ιΐυιη ίη Ιι:ιε νίΐη νεκβΓεηΙιΐΓ, ΙενϊοΓΓΓη

εχρετί:ιιιΐιΐΓ 8εΐ'νίιιιΐ<•ιη : νεΙ ροιίιΐϋ :ιΙ> ί1!:ι ΊηΙβςΓα Ιί •

ΙιογοιιΙιιγ, ιιι ειί:ιιιι ίη ηκιΠεπους, βί ίη 8ΐιΐΗΐίιί$, ι•1

ίη ΐιοϋηίί » ηο!>Ϊ8 08ΐεη8ΐιπι εβί. Τεηίιηη νεπ» ριΐϊΐ

ίΙΙ.ι, ΐ|'""' < -1' γ ϊϋΐιΐ--» ειιιη ϊϋνειιί88βΐ , ιι).ι]ογ3 ιιυιιε

Ι)οιι3 8:1 ιιοΙ)ί8 ροΐϋείΐιιβ, ςυαιη ε» (|ΐιιΙιιΐ8 $ροΙί»ιί

Γυ'ιηιιΐ8 ;ιΙι ϋ8, <|ΐιί ;ι ρι-ίιιείρίο ριχεϊΓοιιΐ. Ουίά εηίιιι,

(|ΐΐ3'80, ιιυιιε Ιιιςε8? :ιιι ψκκΙ :ιιΙηιΪ8>ίθ ρεεειιΐο ε ραι»-

0*180 ιε ΛιΙηιη ε]εειτίΙ? Ι•":ιε ϋοηα ορεΓ3, νιιΐιιίειιι

;ιίιιιιΙ:ιιί• ; ιιεί' ]3ΐιι ρ.ιι ιμΙΊμιιιι, 8ε<1 ΙίΙιί εαΐυιιι Γ68επ>,

ηεηιιε ρεηιιίΐΐο, ιιΐ εχ ρήιιιί ρϋΓεηΐΪ8 ρΓ.υ*3Γϊε;ιΐίι>ιΐ6

ηιαϋ ΙίΙιί φιίϋψκιιη οηνεηίαΐ. Λη Ιιι^εϋ, ΐ]ΐιι>«1 ιίοιιιί-

ηαίιι ίη ΓβΓ38 ρΐ'ί\3ΐιΐ8 818 ? Εεεβ Ιίύί ι!:ειηυηε» φιοςυο

8ΐιΙι]ίείιι, 8ί νεΙί8 ;ιιιειιι1ιτε. (.Ίι/.ηί.' ικιιιιιριε , ίικριίι ,

ιιιρτα ΜτρΐηΙε* «Ι κοτρϊοηα, ιΊ ιηριΎ οηιηοη νηΐιιίαη

νώηκ'ι ( Ειΐι•. 10. 19 ). Νειριε ϋιχίι , ΙΙοηιίιυιιιιηί , ιιι

ειιιη ο^ε 1ιβ8ΐϋ$ 3§6ΓεΙ , βεϋ , ϋαΐοαίε , υΐ βυυιιηυιη ίιι-

ιΐιιεεί'εΐ ιίοιιιίιιαίιιιιι.

5. ΡίΜρΐιτίΜ Ρβυΐυβ ηυηςιιε ηοη ιΐίχ'ιΐ, ϋε«8 8υο-

]Ϊ(ίγΙ μι1.ιιι;ιιιι 8υ1) ροιΙίΙιιΐ8 νε>ΐΓί8, 8ειΙ, ϋβιι$ ΰοη-

Ιεηΐ ίΐιΐιιηιΐιΐί »ιώ ρίΐΐίΰα» ναΐη* (Ηυιη. 16. 20). Νοη

ριη, ιιΐ ρΓΐιιβ, Ιρα οοαηηίΐ εη/ιιιί Ιηιιηι, ιί Ιη χριϊνα

εαίαιηιαιη οοΜτναοη : 86(1 ίηΐεμπι 881 νίείοΓΪ.ι, ριτ-

ίεειυβ ΐΓίιιιηρΙιυβ, ρΐεηα 8ΐι:ΐ};ε8 Ιιο8ΐί8, ίι.Ιοπιεείο, εί

εχίΐίιιιη. V ί ιό Ιε ΜΐΙι}εείΐ Ενα ; εςο νοπι ιε ηοη νίπι

Ιαηΐυιη, 8<•*Ι ει ίρβίβ ιιηςεϋβ ΙιοιιΟΓε χιριαίειιι τειίιΐο,

8ί νείίβ. ΥϊΙ:ι 16 ρΓ.ι •>ι ιιΐί ρΓίνανίΙ : ε£ο νεκι Γιι(ιιι:ιιιι

ΙίΙιί Ι.ιι (,'ίιΐΓ , ριτεηηεηι, ίηιηιΟΓίιιΙειιι, εί Ιιοιιί•> ίηιιιι-

ιιιετίί ΓειίυηιΙαιιΙειιι. Νειικι ί^ίΐιΐΓ ρΓβρΙβΓ ίΙΙοβ ρηιιΓει

ϋ.ιιιιιιο 8β ιιΟεείυιη βγΙιιιγοιιιγ : βίεηίηι μ νείίιιιυ»

ιιιιιιιμ, ι|ΐι.ε ηοΐιίβ Ιαΐ(5ΐΙιιπΐ8 β»1, ρεΓ8εςιιί, ηιιιΐΐο

ιι^οιίι Ιιίϋ, ο,ιι.ε ηηΐίϊίΐιιυβ, η<>Ιι'ΐ8 ΐ'»ι: ι1ιι:ι:ι1.ι ι οιιι-

ρβιίβιιιιιβ. 0:ι Ιειιιιη εχ ϊμ, ιμιχ ϋίεΐ» βιιιιΐ, <1ε ΡβΙί-

(|ΐιΪ8 εΐίηιιι εοι 8ΐϋΙ)ίΙ. ΙλΙιογιομιιι) ΛιΙιιιιιιιη νίΙ:ιιιι ίιι-

νεχίΐ ; :ιΐ Οιή8ΐιΐ8 νϊίαιιι ρπιηιϊβίΐ, ιιηιΐε Ιιι^ίι ιΙολιγ,

ΙΓίίΐίΐί.ι, ει μεΐιιιΐιιν, $ε<]ΐιε Γεςηυηι ε.είοιοιιι Ι.ιι^ϊΐιι-

πιιιι ρ ιΙΙίεεΙιΐΓ. Υεηίιβ ικιιηηιιε, ίικριιΐ, ύιηεάϊαί Ρα-

Ιή* ηιεϊ, ροΐίχάεΐΐ ραταΐαηι νοο'ι» τεςηηιη α οοηιΐίΐηΐιοηβ

ηιηιΐίΐι. Εαιτίνί ειιΐιη, ί! άεάϊ$Ιΐ» ιιιιΛι' ιηηιιι/κΓΐΐΓι: ; βιίΐΓΐ.

εί άεά'ηΐη ηιϊ/ιϊ ν'Λΐτβ : Ιιο$ρη βπιιιι, ΐΐ εοΙΙεψαίι »ιε :

ηηάηι ΐταηι, ει εοο/κτιιίί/ΐϊ ηΐί : ϊη οαηετε, ει νεηηΐίι

αά ηιε (ΜαΙΙη. 25. 51 - 56).

ΜυταΙίΜρίΙυΐβΐι. ΗοΠαΙητ αά εΐεαηοινηαιη. — Νοηι-

(|ΐιίιΙ ί^ίΐιΐΓ ηοκ ιριοηιιε ηι';ιιπιιι ίΙΙ:\ιη νιιεειη :ιιιιΙιο

ιιιιΐ8 1 ΚιριίιΙεηι ηι<η ίΐιΐιιιικίιιιη ίιΐ αιΐϊίιη 388ενβΓ3Γ0,

ρπι-ΜΊ-ιίιιι ευιιι ρπηρειτ* νηΐϋβ εοιιιεηιιΐ3ΐιιιΐ8. 1(>]ιιιιΠ

Ιεηιριΐϋ 081, (οι εοΙιθΓ(α(ίοηοβ ΙίιιηΙ, ιοί βαίιιΐηηβ «1ο-

ειιιιιβηΐη ρΓοροηιιηΐιΐΓ, ρηχό εοηιίιιυ.-ε, <|ΐιοιίιΙί3ΐΐ3ΐ

ειι11εεΐ;ι•, ηιιίϋ ι,ιΐηεη ρυ8ΐ Ιαιιΐ:ιιιι ειίΓηιη ίβιβ ρπιΐί •

είιιιιΐ ? ΝιηίΙ ρΙ.ιιιε. Μίιιε εηίιιι ηκχ.'ΐΙίιηιι$ οΓϋίιιε ϋίβ-

Ρ08ΪΙ3 ρβυρεηιιη »|ζΐιιίιι:ι Ιιίηε ίηϋε ίΟηΐίυιιι ίιιΐιιεη-

Ιεβ; εί ιρι;ΐ8Ϊ εοΙυιηη:ΐ8, ηοη 1ιιιιη»ιι» εοΓροη εεπιε-

Γοηιιΐί, 8ίε ϋΐιβιριε ηιίιοτίεοηΙΐΛ |»γ.ι (οΓίιηιΐί. Ηβιριβ
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Ιιοιιιίηεδ δρεοΙ:ΐΓειηιΐ8, ίΐ:ι άΌηιοπ) ρΓθρεΓ3ΐηοδ. Ειιίιιι-

νβΓΟ ΓβηΊΡδ οο§ίΐ, ίηφιίηηΐ. Ιιηο 8ΐι;κ1ιτο (ΙιΊιοί Γ;ιηΐΡ5,

ιιΐ 8υ1ι$Ϊ5(3$ ; δίαηίϋβιη, πι νιιίςαίο ΙεΠοι• ρΐΌνβΓοίο,

ΡΙεηϊ νεηΐτοδ εδίιηεηΐεδ ηι>η ηονβηιηΐ : 31 ηυϊ 05ΐι-

πιιηΐ εχ ηβοεδκίΐβίε 803 εΐίηηι α1ίβη»ιη 3£ηοδοπιιΐ ;

νεΙ ροΐίπ* ηβ δίο αηκίβιη Γιιτί ροίεβΐ, ιιΐ ϋΐηηι ΐηΟιιι

ρεΓ.«ρεοΐηιη Ιι»Ι>εηη(. Ν;ιιιι Μι φιίά'βιη 3(1 ρ;ιΐ':ιΐ:ιιη

ιιιειι$3πι Γο$ΐίη3$, ε( ηε :κ) ιηοαΊοοιη ι|ιιϊι1γιιι Ιβιιιριΐδ

ροΐοδ 6Χ8ρεοΐ3Γ8 : ραυμβΓ βοίοιη Μ;ιΙ ;κ1 ίρββιη ιιβηπβ

νεδρβηιη ίοίΐίηηηί εΙ μίΙιιΙο ίιιοιιπιΐιεηδ, ιιΐ φιοΙίάΪ3-

ηυιη νίοΐιιιη οοιηρηι-εΐ : επηκμιε ϋίειτι Γιιιίιιιιιι νίαεηΐ,

ρροοιιίηηι υργο ηοιιιΐιιιη Ιο(απ) εη1Ιοεΐ»ηι, ηυ.τ 3(1 ηιιο-

ιίοΊβηοηι νίεΐυηι δΐιΓΠοίβι, ιΐοΐοΐ ρΙ οχ'3ΐκΙβ$εϊι, ει αά

β3 <]ΐι:ε νΪΓ88 ίρ$ίυ$ εχοεοΌηΐ ιιιπίοιιιΐη οοιηρεΙΙίΐιιι*.

Μβη κιιΐι νεδρεηιη νβηβηιειιΐϊιΐδ 1)08 ϊιινικίιιιιΐ ]ιιγ;ιιι •

Ιε8, 3(Ι]υΓ3ηΐε8, 1η£βηΐ6$, ρΙοΓηηΐεβ, ιικιηιι* Ιεηϋεη-

ΐεβ, 3ΐϊα ϊιιηυπιεΓ3 ϊηιριι•Ιυιιΐ(τ β^οΓε εοβοιί. νβΓεηΐιΐΓ

εηίηι ηε, οοιη οιηηβδ (Ιοηιιιπι Γεοεδδβπηΐ, ϊη υι•|)6

ΐαηΐιμι.Ίΐη ίη (Ιε*επη δίιιΐ ειτηίοι ί : βΐ 8Ϊευΐ <ιιιϊ ϊιιΐβΓ-

»1ίιι η.Ήΐίι•.ι<;ίι:ιιι Γοοεπιηΐ, Ιιιϋιιία 3ΐτορΐ3, 3η1ε νεβρε-

Γ.ιηι 3(1 ροιΊιιιιι ρει-νειιϊΐ'ϋ Γϋ$1ίη»ηΐ, ηε Γοηε οιιηι ιΐ"Χ

αϋνεηεηΐ, Γοπβ ηιιιηεηΐβδ £Γ:ινίιΐ8 ιιβιιΓη^ϊοιη ρβ-

ΙϊαηΐιΐΓ : ίΐ3 εί ρβυρβι-εβ (Ιιιιη Γαιηοιη ΐβιιιαοΒπι ηηυ-

Γι.ΐβίιιιιι ρρπϊιηεϋειιηΐ, βηΐε νεδρεηιη ρεουηϊ3ηι αά

άίυπιοιιι νίοΐυιη βυίΓιείοηίβηι οο11ΐ£βι-β ίεδίίηβιιΐ, ηε

οικη οηιηεβ (Ιοιηυηι άίδοβδδεπηΐ, εχΐΓ3 ρηηυιη γριτμ-

ηειηΐ. Ροποδ ειιϊηι ίΙΙίδ 8υηΐ εοηιιη ηιηηι;5, ψιί ορβιιι

Γειιιηΐ.

4. ΡαιιρετΗΐη ηι'ιββηιιη ωηά'ιίιοηεηι άαοτ'ώΐΐ , άΜΐΊ-

ΙΐΜφιβ άαηΐΐαιη αιτά'κ εχρτοϊταί Αι ηοβ ηεςοβ ϊη

Γ(ιγο 03ΐ:ιηιίΐ3ΐϊΙ>ιι<; βοπιηι οοιηηιονειηιιι• , ηεςιιε ευηι

(Ιοηιυιη τενεΓβί βιιιιιιΐδ : 88(1 ει οιιιη ιηβικα ηο&ίβ βρ-

ροδϊΐβ Γαεπί , βέρο ΐηΠηϊΐίδ 1)οηί8 τεΓει-Ο (δίαιιίϋειη

03 00Π3 \•003ΙΙ(ΐ3 80111 φΗΒ 3(1 ΙΙΟδίΓΟΐ ϊηΙ|Μΐη3ΙΙΪΐ3ΙΪ$

οοηϋεηιηβιίοηειη οηηιβϋίιηπδ ) , ν(•πιιηι;πιιοη εΐίιιιη

οιιιη 3ρροδϊΐ3 Γοει-ίΐ ιηβηδ.ι, ιΐιιιιι ρβτ αιιςϊροΠιιβ ίιιίο-

π«8 ϋΐοδ ίηοβαΌπίβδ βηάίηΐϋδ, εΙ ίη Ιπνϋβ πιβ^ηβ

νοοε οΐ3πΐ3ηΐε8 , ρι-οΓοηαΊβ αΌΙειιίεδ ίη (βηεοπδ , ίη

ιηιιΐο δοΐΐΐυϋϊηε , ηε βίο ςοκίοιη οοιηιηογβιηιιι- : βοά

εΙ δβΐυπ (Ιιιιη 3(1 δοιηηιιιη ηοδ εοηνεηίηΐϋβ, οι ίΙΙο

πίΓδυδ ΐεηιροΓε πιιιΐιίδ οΐβοιοπϋιΐδ οΌΙογοιιι Ιεβίβηΐββ

βϋϋϊιηυδ, αυ3δϊ Γ3ϋίϋυιη οαιιειη , ηοη Ιιπηιηη ιιη νο-

ιειη 3ΐκ1ίΓεηΐϋ8, ίια ρτχ(βηιου$ : οι ηβςυε (ΙΪΓΠοιιΙΐϋΐβ

(εηιροΓΪδ ηιον(•η)ΐΐΓ, ςιιοά ίιιιεηιρβδία ηοείε (Ιοπηίεη-

Ιίηιΐδ οηιηίΙ)ϋδ ΙβιηειιίεΚίΓ ίΙΙε δοΐυ», ηεαυε (|ΐκκ1 ρβΓ-

ι'χίβϋιιιη αυϊϋ ροβίιιΐβΐ, ςυθ(1 ηϋιίΙ βιηρϋιιβ α ηοηίδ

(|ΐι:ιιιι ρ3ΐιειη , βία ρ,ιιιΐυιη βφβαΐί ροιαι , ηεηιιε ηΐ3-

^ΐιϊίικίϊιιο 03ΐ3ΐτιΐΐ3ΐί8 , ςυοίΐ ρβΓρπίιια Ιηηιε οοπΠίείε-

»ϋΓ, ηε(|ϋε ηκκ1εδΐΪ3 ΗίρρΙίεβηΐΗ, ηοί οιηι ι.ιηΐ3 ηε-

οεβδΐΐβίε ρΓειηβΐιΐΓ, ηοη βϋ ΓοΓεβ ηεεε(1εΓ6 ηικίεβι,

ηοη οοιηίηοδ 8Ι3Γ8, δεϋ ϊηΓβπιιβ 1οη»ο τειηοΐοδ ιηΐβΓ-

νβΙΙο ΜΐρρΙκ3ϋοιΐ6αι βιιβιη οίΓβΓβΙ. Αε δι οοίϋιιιι »ο-

είρϊβΐ , ϊηιιυαιεηΐδ ρΓεεεβ Γερεηϋίι : $ϊ ηοιι βοοίρϊ.ιι,

ηβ βίε ςυϊ ϋΐϊΐΐ) αβρεπιπι νβΓϋοιη βηιϊιιίι, ηεςοε ρΓοϋΓί»

ϊπ5ροι;ιΙιιγ 301 ΐιιΓ3οΐ3ΐ εοβ, ΐ|ΐιί οοηι ϋϋΓβ ροδβίηΐ, ηϊ-

ΙιίΙ ρ™ΐ»εηΐ : βεϋ πι ςοίδρίβιη αΌιη 3(1 ϊηίοΙβΓαηάοηι

<\ ιιοίΐιΐ;. πι Μίρρίίπιιηι 3 εβτηΐΓιεβ αΌοίΐοΓ , (Ιείηϋε οοιη

ρΓχίβΓευηΐεδ οιηηεβ οοηοΠϊΐΐδ ει ο5$οοΓ3ηδ , ηυϋυηι

δοΐΐδΐιΐίϋηι οϋϋηοΓε ροΐιιεηΐ, ηιιιΙΙα εοηι ίιιΗιιπΜΐιίΐβΐβ

:κΙ δορρΓιοϊιιηι αΌεϊΐιΐΓ : ϊΐβ ηϊο ηοοςιιε (Ιιιιη Ι.Ίΐιΐφίαπι

3 ο.ΐΓηΐΓιοε (γ3Ιιϊ(ιιγ «α" ιιηοίειη 3 Γβπιο, ηί(|οε 3(1 νΐ^ί-

Ιί3δ ΐηίοΙοΓηϋίΙεδ , ηιηηιΐδ Ιεη(1ίΐ , ει νοίιβηιοηιί οιιηι

οΙ.-ιιηοι-β δΟΓδοπι ίη ;ι•(1Ί1)θδ «εύεπίεδ (1ο|ΐΓ803ΐΐ8 , ιιοο

ιιΙΙιιιη Ιιοηιηιιΐΐ3ΐϊδ ηιιχϋίοιη ϊιηρεΐΓ3ΐΐδ , οοηι ιιιυΐΐβ

οπιάοΠίβΐβ ΐηιηιϊδ8πεοΓΐ1ίΐ8Γ 3πΐ3ηα,.-ιΐιΐΓ. ΝίΙιίΙ ΐαηιεη

Ιιογοιιι ηοδ ίηίΐεοΐΐι , βειΐ ροδί ι.ίπιινι ίιιοιιηιηιιϊΐβίβηί

ιηβιιοδ ίη οκίοηι (βηάεΓε βοάβηκιβ , ηε (Ιε ιηίιβηοοΓ-

ιΙία 3ρυ(1 Οβιιιη νεΗιβ ΓβοΡΓβ , νεηί.ιιιΐ(]οε ιιο*Ιι οηιιη

οΌΙίείοπιηι ροβίοΙβΓε ; ηοο ιϊιηεηιιΐδ , ηε (ΐηίΐίδ ρ;ιιβ-

ηκκίί ρΓεοίοιίδ ρηβι ιαηιαπι οι-οιίεΐίϋΐεηι ει Ίιηηΐ3ηί-

Ι3ΐβηι ο"ε ε,-ιΐο ΓοΙιηεη ίιι ηοδ ηιβί. βοί, ηοα-δο, Πι, ιιι

οιιιη η(Ι δοιηηιιιη ει ςιιίείειη ροΓβίηιιΐδ, ηοη νοΓεβιηιΐΓ,

ηε ηοηίδ Ιιίο ίρβε ρ3υρβΓ ίη δοπιηίδ 3ρρ3Γεη8 δοο;ιΙί-

(Ιιΐδ, 80Γα"ίαΌδ, ρβηηίβ οϋίίΐιΐδ, ΙβηιεηΙείοΐ', βε \μ%«μ,

ρΙ εΓϋϋεΙίΐηΐεηι εχρι•οοι•βι? 8ίο εηίηι ιηοΐΐοδ βιιϋίνί

(Μοεηΐββ 88, οοηι ά"β ά\α ρ3ορεΓί5θδ δοονειιΪΓε ηε

βίεχίδδεηΐ, νί?οδ δίοί άβ ιιοοίε ίιιηϊοοβ εοηκίΓΪείοϋ ββε-

ηοπιπι ηΜηιι ΐπιηί, ΟΓοοίβΓί, εΙ ίηιιιιιηεπδ ηιβϋδ «Πίοί.

8εά Ικεο ςϋίοΌηι βοοιηοδβϋηΐ εΐ ίηδοηιιιίυηι, βε ρ(£ΐΐ3

ΐΐΊΐιροΓ3ΓΪ3 : ηοδ ιιπίοιιι ηοιιηβ πιβίυίηιαδ, ςο.τδο, ιιβ

ςοβικίο ρ3ΐιρεΓβιη Ιιοηυ ΙβιηβηίβηΐεΓη, οίαηιβηίοηι', ει

ρίοηιιιίειη ίη ΑθΓ3θΧδϊιιο νίϋοβηΐϋδ, υι οϋιη 1,:ιζ3ΐ-οηι

ίΙΙβ οΊνβδ ? Οϋ3ί νείΌ εί δβςοοηίοΓ ίηϋε, νεδί™ οοη-

δοίβιιΐίοί οοΙΠ^επάβ ΓεΙίηο,υο, ρεΓ3οει1ΐ3, ει πιΙοΙβμιι-

α"3 ΪΙΙ3 ΐοπικ•ιιΐ:ι, ςοο ρ30ΐο 3ςο3ΐη ρείίεπΊ, (]υο ραοΐο

ηε βαΐίαπι ςοίιίεηι οϋ|ίηοεπΐ, ιμιο ρβοΐο ογοοΊλιβ Ιίη-

803 Γιιβπΐ, ηικιιιιοϋο ροβι ηιο1ΐ3δ ρΓεοββ Γπ838 ηοΙ1;ιιη

ΓιιεπΙ νειιίηιη οοη^εηοοίοδ, εΙ αηοηιουΌ δΐιρρίίοίϊδ

ΐΟΓΟ,οεΓείοΓ χΙεΓηίδ. Αι εηίηι βΐΐδίΐ οι ίδΐ3 ηοβ βχρε-

Γίιηεηΐο ηοδοβηιοδ , δεϋ 03 ΟηΙοιη (1ίοΐ3 30(1ίβη1βδ,

ιηίη3δ ορεπίιυδ ίΐΐαΐαβ ενίιεπιοδ, 3ε (Ιί^ηί ταάά\\\, αοοι

ρΓοβνοδ ΛΙιι•«Ιΐ3ΐη οπιίΐβΓ βε ρεΓ3ΐη3ηΐΡΓεχοίρί;»ι, :η|

ειιιηϋειη οοηι ίΙΙο ρει-νειπι-β Ιοοοπι ροίδίηιοδ , ^άιί;»

βΐ οβηίβηίΐβΐβ Οοηιίηί ηοδίπ αεδο εΐιπδϋ , οοηι ηοο

ΡβίΓί βΙογΙβ, ποιιογ, ίιηρεπιιπι, οηβ εοπι δρίπίο δβηοΐο,

ηοηο εί δεηιρεΓ, ει ίη δκουΐβ βηεοοΙοΓοηι. Αηιειι.

8ΕΚΜ0 VI (β).

ϋβ ΙΪ3»ο, αη εχ εο εο</ηϊΐϊοιιειη ΰοηί εί ιηαΐΐ Αάαηαα

αάνρίιη «/, „;, υηο αηΐεηααηι εάετεί, Ιιαε άϊ(/ηο»εεη-

ά\ {αεηΐίαίε ψτωβνη [αεήΐ : Ηεηιηαβ Λε μμηο, Η

ηχιοά οροπεαί άοηιϊ ηιάϊΐαη ηηοι ϊη εεείαϊα άίεαηίητ

( €εη. 2. 17. «ΐ)9. ).

1 . (Ιιιαηιο ΜίΙίιιε «Ί εοηοίοηΟηκ ίηίετεαε , <7«αηι

ρτο(αηϊ$ εοηνβηΐϋια. — ^υηίοιη ο,οί(1βιη ϋίΐίβο ςοοιΐ

Ιειηρεηηΐίαί δίΐ ρβΓειίδ, ει Γοηδ οηιιιίβ ρΐιίΐοβορίιί.-ε :

80(1 βΐ ίΙΙιη) ρΓορίβρ νοδ (1Νί([ο, ει ρΓορΐβΓ νεϊΐΓ.-ιηι

ο.ΊΠΐΛΐειιι, οοο(1 ΙιοιιοηιίΙιί δβΟΓοπι βίςοβ νβηβΓβικΙιιιη

οοβίιιηι οοοβεΓίΐ, ίϋςοβ ρΓ*8ΐει, οι ορίϊΐοδ νοίΐυβ νβδίιοβ

ίηΐιιθΓίρθ88ίιηοδ,βΙοοιιο8(ΐ3ΐ, οιΐιοο 830ΓΟ οοηνεηΐιι 30

ίθ8ΐίνίΐ3ΐβοοηι ΓκΙιιοίβ (ΙβΙβοΐοηιιΐΓ. Νοη βηίιη εΓηϋίΙ ίδ,

ψ» οοηδββδοιη Ιιοιιο νβδίΓ οι δβοππηοηηνβπΐιιηι, ει

ίεδίίνίΐοΐεηι, ει »1η δεχοβηΐ;ι ϋοηη ηοικορβΗι. Νβιη ?ϊ

ίη ίοΓοιη ρΓοΓεοΐοβ ςυίβρίηπι, βι ίη ίΐΐίιμιβηι ίηοίιίειίί

βχ βηιίοίδ, οηιηοιη δ»2ρε ΙΠϊΓιΐίβπι βϋίΐεΓβίι : ηοδ ηοί

(α) ιίαικ: 5|Γπιοηβαι ει δεαοβηΐβπι οοηΓβτ οιιηι ΗοηιίΙ. 18
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άνθρωπου; βλέποντες, ούτως οίκαδε έπειγόμεθα. Τδ

γάρ πεινήν καταναγκάζει, φησί. Κα\ μήν τδ πεινήν

-ειθίτω μένειν • αί μεν γάρ έμπεπλησμέναι γαστέρες,

κατά την παροιμίαν, τά; πεινώσα; άγνοοΰσιν ' α> 64

πεινώσαι έκ τής οικείας ανάγκης κα\ την άλλοτρίαν

έπιγινώσχουσι ■ μάλλον δέ ουδέ ούτω δυνατδν πάσαν

αυτήν χατιδεϊν. Σύ μέν γάρ επί παρεσκευασμένην

τρέχεις τράπεζαν, και ούόέ μικρόν άναμεϊναι άνέχη•

δ δέ πένη; 'στηκε μέχρι τής εσπέρα; αυτή;, σπεύδων

κα'ι έπειγόμενος τήν έφήμερον τροφήν άπαρτίσαΐ" κα\

ορών τήν μέν ήμέραν πληρωθεΐσαν, τδ δέ άργϋριον

ούόέπω πληρωθέν άπαν, τδ πρδς τροφήν αρκούν έφ-

ήμερον, δόυνάται κα\ έμπίπραται, χα\ μείζονα της

οικεία; δυνάμεως τολμάν αναγκάζεται. Διά τούτο έν

εσπέρα σφοδρδτερον ήμΐν επιτίθενται, δμνύντες, δρ-

κοϋντες, θρηνούντες, δλοφυρόμενοι, τάς χείρας έκτεί-

νοντες, μυρία Ετερα άναισχυντείν άναγκαζδμενοι.

Δεδοίκασι γάρ μή, πάντων οίκαδε άναχωρησάντων,

[669] ώς έν έρήμω, τή πό'/ει πλανάσθαι μέλλωσι. ΚαΙ

καθάπερ οι ναυάγιο) περιπεσδντες έν ήμερα, Ιπειδάν

έπιλάβωντα: σανι'δο;, πρδ της εσπέρας τδν λιμένα

καταλαβείν επείγονται, μήποτε της νυκτδς επελθού

σης Εξω μείναντες χαλεπωτέρου πειραθώσι τοΰ ναυα

γίου• οϋτωκα\ ο! πένητες, καθάπερ ναυάγιον δεδοικό-

τες τδνλιμδν, σπεύδουσι πρδ της £απίρας τδ πρδς

τροφήν αυτοί; άργύριον αρκούν συναγαγεϊν, ίνα μή,

πάντων άποδημησάντων οίκαδε, έξω τοΰ λιμένας

μείνωσι. Λιμήν γάρ αϋτοΐς αϊτών αντιλαμβανόμενων

χείρες είσιν.

δ*. Ημείς δέούτε έν αγορά πρδ; τάς εκείνων έκκαμ-

πτόμεθα συμφοράς, ούτε οΓκαδε απελθόντες• άλλα και

της τραπέζης ήμΐν παρακείμενης, πολλάκις χα\ μυ

ρίων γεμοΰσης αγαθών (είγε αγαθά χρή καλείν, ά

επί χατακρίσιι της ημών απανθρωπιά; έσθίομεν),

πλην άλλα χα\ της τραπέζης παρακείμενης, άκούον-

τες κάτωθεν διά τών στενωπών βαδιζόντων εκείνων,

χαϊ μεγάλα βοώντων έν τοις άμφόδοις, δδυνωμένων

έν βαθύτατο) σχότω, έν έρημία πολλή, ουδέ οΰτως

έπικαμπτδμεΟα• άλλα χαϊ έμπλησθέντες, καΐ πρδς

ϋπνον βαδίζοντες, κα'ι έν έκείνω πάλιν τω καιρώ με

γάλα κάτωθεν οδυρομένων άκούοντες, ώσπερ κυνδς

λυττώντος, άλλ' ούκ ανθρωπινής άκοϋοντες φωνής

ούτω παρατρέχομεν κα\ ούτε πρδ; τδν καιρδν έπι-

στρεφόμεθα, δτι &ωρ\ λοιπδν τών νυκτών καθευδόν-

των απάντων εκείνος οδύρεται μόνος, ούτε πρδς τδ

χοΰφον τής αιτήσεως, 3τι άρτου πλέον ουδέν ημάς

απαιτεί, ή άργύριον δλίγον, ούτε πρδ; τδ μέγεθος τής

συμφοράς, ότι λιμώ παλαίει διηνεχεϊ, ούτε πρδς τήν

επιείκεια•/ τοΰ ίκέτου , ότι τοσαΰτη κατεχόμενος

ανάγκη, ού πρδς τάς θύρας έλθεΐν, ούκ εγγύς γενέσθαι

τολμά, άλλα κάτωθεν έκ πολλού τοΰ διαστήματος

ποιείται τήν ίκετηρίαν. Καν μέν λά6η, μυρία; δίόωσι

τάς εύχάί" άν δέ μή λάδη , ουδέ ούτω πιχρδν έκβάλ-

λει όήμα, ουδέ λοιδορεϊται κα'ι βλασφημεί τους δυνα

μένους δούναι, κα\ μή παρέχοντας• άλλ' ώσπερ τις

ύπδ δημίου τινδ; έπ\ κόλασιν αγόμενο; άφόρητον,

είτα τοΰ; παριόντα; άπαντα; παρακαλών, ίκετεύων,

κα\ μηδεμιά; τυγχάνων αντιλήψεως, μετά πολλή;

της απανθρωπιά; πρδς τήν κολασιν άγεται• ούτω χα'

οδτος, χαθάπερ ύπδ δημίου τοΰ λιμού πρδς τήν νύχτα

έλκδμενος κα\ τήν άφόρητον άγρυπνίαν, εκτείνει μέν

τάς χεΐραζ, μετά σφοδράς τής βοής τους έν ταϊς οί-

κίαις άνω καθήμενους παρακαλών, ουδεμιάς δέ φιλ

ανθρωπίας τυγχάνων , ανηλεώς αποπέμπεται χα\

μετά πολλής τής ώμότητος. Άλλ' ουδέν τούτων ημάς

έπικάμπτει, άλλα μετά τοσαύτην άπανθρωπίαν ε'ις

τδν ούρανδν έκτεϊναι τάς χείρας τολμώμεν, χαϊ περ^

έλέου διαλεχθήναι τώ θεώ, καΐ συγγνώμην αίτήσαί

τών οικείων αμαρτημάτων κα\ ού δεδοίκαμεν μή κε-

ρα\>•Λς μετά τήν τοιαύτηνεϋχήν χατενεχθή, μετά τήν

τοσαύτην ωμότητα και άπανθρωπίαν. Πώς πρδς

ϋπνον, είπε μοι, βαδίζομεν κα\ άνάπαυσιν, χαΐ ού

δεδοίχαμεν [670] μή κατ' δναρ αύτδ; ούτος ύμΐν ό

πένης έπιστάς, αύχμών, £υπών ρ'άκια περιβεβλημέ

νος, δδύρηται κα\ θρηνήσφ, τήν ωμότητα έγκαλών;

Κα\ γάρ πολλών πολλάκις ήκουσα λεγόντων, ότι μεΟ'

ήμέραν ύπεριδόντες τής τών πτωχών αντιλήψεως, έν

νυκτ\ σχοινιά περιβεβλημένους εαυτού; εΐδον ^χαΐ

έλχομένους ύπδ τής τών πενήτων χειρδς, σπαραττο-

μένους, μυρία πάσχοντας πράγματα. "Αλλά ταύτα μέν

ύπνος κα\ δναρ, κα\ πρόσκαιρος τιμωρία• ημείς δ!

ού δεδοίκαμεν, είπε μοι, μήποτε τδν πένητα τούτον

τδν δδυρόμενον κα\ βοώντα κα\ έλοφυρόμενον έν τοις

κόλποις Γδωμεν τοΰ Αβραάμ, καθάπερ ποτέ τδν Λά-

ζαρον δ πλούσιος εκείνος; Τά δέ εντεύθεν άφίημι

υμών τω συνειδότι, τά πικρά κα\ άπαραμύθητα

έχεΐνα χολαστήρια, πώ; ήτησεν ύδωρ, πώς ουδέ στα-

γόνος Ιτυχε, πώς ή γλώττα άπετηγανίζετο, πώς πολ-

λήν τήν ίκετηρίαν θε'ις, ουδεμιάς συγγνώμης άπίλαυ-

σε , χαΐ πώς αθάνατα έκολάζετο. Άλλα γάρ μή γέ

νοιτο ημάς ταύτα διά τής πείρας μαθείν, άλλα διά

τών λόγων άχούσαντας φυγείν τήν διά τών Εργων

άπειλήν, χαΐ τής τοΰ προπάτορος "Αβραάμ φιλοφρο-

σύνης άξιους άποδειχθέντας, εις τδν αύτδν έκείνω χω-

ρήσαι τόπον , χάριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου

ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ου τω Πατρ\ τιμή , δόξα»

κράτος συν τώ άγίω Πνεύματι, νύν χα\ άε\, καΐ είς

τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΛΟΓΟΣ ς•.

Περί τον ζύΛον, ίί έξ εκείνον γέγονετ ι} γτώσ»ς

τοΰ χα.Ιοΰ χαϊ τον πονηρού τψ Αδάμ, ί) χαϊ

Λρύ της βρώσεως είχε τήν διάγνωσιν ταύτην•

έν ψ χαϊ περί νηστείας , χαϊ χερϊ τον δεϊν έν

οΐχϊφ μεΛετφν τά Λεγόμενα έν έχχΛτ\σία.

α'. Φιλώ μέν τήν νηστείαν , ότι μήτηρ σωφροσύνης

έστ'ιν, κα\ πηγή φιλοσοφίας άπάσης• φιλώ δέ αυτήν

καΐ δι' υμάς, καΐ διά τήν ϋμετέραν άγάπην, δτι μοε

ταύτην τήν ίεράν κα\τιμ!αν υμών συνήγαγε σύνοδον.

χα'ιτά ποθούμενα πρόσωπα δίδωσι πάλιν ίδεΐν, καΐ

παρέχει μετά αδείας έντρυφήσαι τη καλή ταύτη παν-

ηγύρει κα\ εορτή. Κα'ι γάρ κα\ πανήγυριν κα\ έορτήν

κα'ι μυρία αγαθά ούκ άν τις άμάρτοι τήν υμετέρα*

σύνοδον προσειπών. Εί γάρ είς άγοράν τις έμδαλών»

κα\ ένΐ συντυγ/άνων φίλω, πολλάκις πάσαν άθυμίαν

άποτίθεται• ήμίίς ούκ είς άγοράν, άλλ' είς έκκλησίαν

άπαντώντες, κα\ οϋγ έν\ συντυγγάνοντες φίλω, άλλα
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τοσούτοις χα\ τοιούτβις αδελφοί;χα\ πατράσι συγγινό-

μ^νοι, πώς ού πάσαν άποθησόμεθα άθυμίαν ; πώςού

πάσαν ήδονήν χαρπωσόμεθα ; Ού γάρ τω πλήθει μόνον

ιΐτος βελτίων 4 σύλλογος τών συνεδρίων τών έν ταίς

άγοραίς, άλλα χα\ αυτή τή φύσει της διαλέξεως. 05

μέν γαρ εν άγοραίς συνεδρεύοντΐς χα\ μετά αλλήλων

συγκαθήμενοι κύκλω, πολλάκις χα/ περ\ όνονήτων

|671] διαλέγονται πραγμάτων, κα\ ψυχράνείσάγου-

σιν όμιλίαν, κα\ φθέγγονται περ\ τών ουδέν αύτοίς

προσηκόντων. ΚαΙγάρ είώθαμεν, ώς τά πολλά, μετά

πλείονος σπουδής τά αλλότρια περιεργάζεσθαι κα\

πολυπραγμονείν. "Οτι μέν ουν έστιν επισφαλές χαΐ

κίνδυνον Εχον, τά ίή ματα προϊέναι καΐ άκουε ιν τοιαύ

τα, κα\ παρασύρεσθαι, και πολλο\ πολλάκις άπό τών

τοιούτων συνεδρίων χειμώνες έπηωρίσθησαν έν οί-

κ'αις, παρίημι νΰν ότι δέ άνδνητος χαΐ ψυχρά κα\

βιωτική πάσα εκείνη ή διάλεξις, και πνευματικός

λόγος οΰκ άν ποτέ ταχέως εϊς τοιούτον είσέλΟοι σύλ-

λογον, ούδε\ς άντείποι. Ενταύθα δέ ούχ ούτως, άλλ'

άπαν τουναντίον πάσα μέν γάρ άκερδής διάλεξις

άπελήλαται, πάσα δέ πνευματική διδασκαλία εϊσενή-

νεκται. Κα\ γάρ περί ψυχής της ημετέρας διαλε-

γόμεθα, κα\ τών ψυχή προσηκόντων αγαθών, κα\

περ\ τών άποκειμένων έν τοΐ; ούρανοϊς στεφάνων,

κα\ περ'ι τών λαμπρών βίων, και περ\ τής φιλανΟρω-

πίας τού θ:οΰ, χαΐ π:ρ'ι τής προνοίας τού παντδς, κ*Λ

περί τών άλλων απάντων τών μάλιστα προσηκόντων

ήμΐν, κα'ι τίνος ένεκεν γεγόναμεν, καν. ποία μετά τήν

εντεύθεν άποδημίαν άπαντήσεται λήξις ήμϊν, καΐ έν

τίσι τά ημέτερα ίσται τότε. ΚαΙ τοΰ συλλόγου τού

του ούχ ημείς μόνον, άλλα κα\ προφήται κα\ απόστο

λοι κοινωνούσι• καΐτδ δή μείζον πάντων, αύτδς όιών

απάντων Αειπότης μέσος ημών Εστηκεν Ίησοΰς.

Αύτδς γάρ φησιν, "Οπου δύο η τρε7ς συνηγμέτοι

είσΐν είςτύ δνομά μον, έχει ε'ιμι ένμέσφ αυτών,

Εϊ δέ όπου δύο ή τρεις είσι συνηγμένοι, έν μέσω αϊ

τών έστι, πολλώ μάλλον δπου τοσούτοι μέν άνδρες,

τοσαΰται δέ γυναίκες, τοσούτοι δέ πατέρες, κα\ από

στολοι κα\ προφήται έν μέσω πάρεισι.

ΔΛ κα\ ημείς μετά πλείονος προθυμίας φθεγγό-

μεθα τής εκείθεν απολαύοντες όοπης, κα\ τήν ύπό-

σχεσιν ϋμίν άποδιδόαμεν ". ΎπεσχόμεΟα γάρ έρείν

περ1. τού ξύλου πρότερον, ει έξ εκείνου γέγονεν ήγνώ-

σις τού καλού κα\ τού πονηρού τώ Αδάμ, ή καΐ προ

τής βρώσεως είχε τήν διάγνωσιν ταύτην. Ηαρ"όοΰντες

ούνάν είποιμεν νύν, δτι καΐ πρδ τής βρώσεως ταύ

την είχε τήν διάγνωσιν. Ε! γάρ μή ήδει τί μέν καλδν,

τί δέ πονηρον, κα\ αυτών τών άλογων άλογώτερος ί^ν,

χαΐ τών δούλων ό δεσπότης άνοητότερος. Πώς γάρ

ούκ άτοπον, αίγας μέν χαΐ πρόβατα είδέναι ποία μέν

αϋτοϊς βοτάνη χρήσιμος, ποία δέ ολέθρια, καΐ μή

πάσιν αυτά έπιέναι τοις φαινομένοις, άλλ' έχειν τήν

διάγνωσιν, κα\ είδέναι σαφώς, τί μέν αϋτοϊς επιβλα

βές, τί δέ ώφέλιμον τον δέ άνΟρωπον τοιαύτης άπο-

στερεϊσθαι τής ασφαλείας ; Εί γάρ μή τούτο εΐχεν,

ούδενδς άξιος ϊ)ν, άλλα κσ\ εύτίλ:ττ:ρος πάντων

4 Η^ίϊ Ομϊν άττοίώσομεν.

υπήρχε. Πολλώ γάρ αϊρετώτερον ήν αύτω έν σχότφ

διάγειν , κα\ τους οφθαλμούς έκχεκόφθαι, χοή τοΰ

φωτδς άπεστερήσθαι, ή μή εϊδίναι τί μέν χαλάν, τ£

δέ πονηρόν. Έάν γάρ τούτο άνέλης της ζωής της

ημετέρας, πάσαν τήν ζωήν ημών άνεΐλες, κα\ πολλής

συγχύσεως τά πάντα ινέπλησας. Τούτο [672] γάρ

έστιν, ψ τών άλογων διαφέρομεν, κα\ φ τών θηρίων

άμείνους έσμέν, τώ κακίαν και άρετήν είδέναι. χαί

τω έπιγινώσκειν τδ πονηρδν, κα\ τδ καλδν μή άγ-νοεϊν.

Εϊ δέ ήμεΐς τούτο Γσμεν νύν, ούχ ήμεϊς δέ μόνον,

άλλα και Σκύθαι κα\ βάρβαροι, πολλώ μάλλον ό άν

θρωπος τότε εκείνος πρδ της αμαρτίας τούτο εγνώ-

χει- χα\ ούκ άν δ τοσαύταις τιμηθείς τιμαΐς, οίον τφ

κατ' εικόνα, τώ καθ' όμοίωσιν, καΐ ταίς λοιπαΐς εύλο-

γίαις,τού κεφαλαίου τών αγαθών Ερημος Εμεινε. Τδ

γάρ καλδν κα\ πονηρδν εκείνοι μόνοι άγνοοΰσιν, όσοι

τών κατά φύσιν είσΐν άπεστερημένοι φρενών- δ δέ

Αδάμ σοφίας πολλής έπεπλήρωτο, και διαγνωστικός

έκατέρων τούτων ην. Καί οτι σοφίας έπεπλήρωτο

πνευματικής, άκουσον αυτής τήν ά-όδειξιν. Ήγαγε,

φησί, προς αυτόν ό θεός τά θηρία, Ιδεϊν τί χαΛέσει

αυτά• χαϊ εϊ τι έχάΛεσεν αυτά Αδάμ , τοντο τύ

δνομα αύτοϊς. Έννόησον τοίνυν πόσης έπέπληστο

σοφίας, τοσούτοις γένεσιν, ούτω ποικίλοις, καΐ παν-

τοδαποίς, τοις τών κτηνών, τοις τών ερπετών, τοις

τών πτηνών προσηγορίας έπιθείναι, κα\ πάσας κυ

ρίας, δυνηθεί;. Ούτω γάρ άπεδέξατο τήν θέσιν τών

ονομάτων δ θεδς , ώς μηκέτι χινήσαι τάς προσηγο

ρία; έκείνας, μηδέ άμαρτόντος αυτού θελήσαι άν-

ελείν τάς επωνυμίας αυτών. Πάν γάρ, φησ\ν, δ εχά-

Λεσετ αυτά Αδάμ, τοϋτο δνομα αϋτοΐς.

β'. Ούτος γούν ήγνόει τί μέν καλδν, τίδέ πονηρόν;

Κα\ πώς άν Εχοι λόγον; Πάλιν ήγαγε τήν γυναίκα πρδς

αύτδν, και ίδών αυτήν ευθέως έπέγνω τήν τής φύσεως

κοινωνόν. Κα\ τί φησι ; Τοντο υΖ•ϋ όστονκ έ» τώ*•

οστών μου,χα'ι σαρξ έχ τής σαρχάςμου. Επειδή

γάρ πρδ βραχέος ήν δ θεδς παραγαγών αύτω τά ζώα

άπαντα, δεΐξαι βουλόμενος δ Αδάμ, δτι τούτο τδ ζώον

ουχί εν εκείνων τών (ώων έστ\ν, είπε• Τοντο τϋν

ύστονν έχ τών οστών μον, χαϊ σαρξ, εκ της σαρκός

μον. Τινές δέ, δτι ουχί τούτο μόνον αίνίττεται, φασίν.

άλλα κα\ τδν τρόπον της δημιουργίας, κα\ δτι ούκ Εσται

πάλιν τ?[ γυναικί τοιούτος της γενέσεως δ τρόπος, διά

τούτο εΤπε • Τοντο ννν • δπερ ουν κα\ Ετερος ερμηνευ

τής ακριβέ στερον έρμηνεύων Ελεγε , Τοντο άπαξ ,

ώσανε\ Ελεγε, Νύν μόνον γυνή γίγονεν έξ άνδρδς μό

νου • μετά δέ ταύτα ούκέτι ούτως εσται, άλλ' έξ αμφο

τέρων 'Όστονν εκ τών οστών μον, χαϊ σαρξ έχ τής

σαρκός μον. Έξ ολοκλήρου γάρ τοΰ φυράματος ό θεδς

λαβών κόμμα, ούτω τήν γυναίκα Επλασεν, Γνα κατά

πάντα κοινωνή τώ άνδρί. Αντη, φησί, χΛηθήσεται

γυτη, δτι έχ τοΰ άνδρύς έΛήφΟη. Όράς πώς κα\ τήν

προσηγορίαν διά τούτο έπιτίθησιν, Γνα ή προσηγορία

διδάσκη τήν κοινωνίαν τής φύσεως, κα\ ή δ'δασκαλία

τής κατά τήν φύσιν κοινωνίας. κα\ δ τής δημιουργίας

τρόπος ύπόΟεσις αγάπης η διηνεκούς, καΙ σύνδεσμος
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ιιοιι ϊη Γοΐ-υιη, *Ρ(Ι Ίη 6θθ1ε5(:ΐηι νβιΓιηιιΐϋ, βΐΊηεοη-

^Γβ^οπι ηοδά.ιιιιαδ ηοη υηϊιΐϋ αιηΊοΊ,ίοΙ ΐιιιη πιπίΐιιπιηι

Μ υΐίυηι ΓγλΙπιπι ραιπιπίφΐε, φ" ϋοπ ρηΐεπί. ιιΐ ιιοιι

οιηηβηι ιηαίδΐίΐίβηι (Ιοροιίϊΐηαί, ηοη ΙαΓιΙί* οιηηΐ Γπη-

ιηιΐΓ? Νοι» βηϊιη ρηιρίβΓ ηυΙΐίΐιιιΚηβιη Ιβηΐιιαι ιποΙΊογ

ββΐ ΓοΓβιΐδΊΙιηδ Ίΐϋ* Γβ3ΐΊΙ)ϋβ Ιιίο οοηδβδδπβ, βοΛ ρπι-

ρΐβΓ ϊρβαηι οοΙΙοςιΓιοΓυιη οοηΛίΙΙοηβιη. Ν»ηι ΗΓι φΐϊ-

ιΙιίιι ίη Γογο οοη•*ϊ(1ϋΐιΐο8. βΐ ϊη οΓΐιβηι Ίιιιογ «ο γοΙΙμ-ιΊ,

βίπαο ίη ο'ηχυΙΊδ 0Ιΐο*Ί ρβΓδ:ι•ρβ ιΐβ γοΙκκ ΊηιιΐΊΙίΙιιΐδ 80Γ-

ΠΙ'ΧΙΟδ ΟΟΙΙ-εΠΚΙΙ, βΐ ]β]ΜΠ3 Οθ11θφΙ(ΙΐΊθΙΙβ 1118(111113 ιΐβ

ϊΐ8 \βΓΐ« Γιο'ηιιιι, φ•;β 3<1 Ί|>5<>* "'η•' 3ΐΓιηοηΐ. 8Ίο

«ιιίιιι Γογο Ιίΐ, όι ηιη]οπ βΐιιαΊο Γβδ βΐϊβηββ ΐιιψιΊηηιιη,

οι οαήοβίικ Ίιηΐηββηιιΐδ. ^ηι νβπι Ιϋϋπειιηι β*δβ ηο

ρβηοιιΐ'ι ρίβηυιη Ιβϋ» νβΓίιβ ΓηηϋοΓΟ βΐφίο «ππΊγο, οΙ

βοιίυο'ι, ιιΐϋΙΐ35(]ϋβ οΙ» βμκηιοαί οοητοηΐΐΜ ιιιιιΐΐοΐίο*

βϊθ'Μ3ΐ38 βδ80 Ίη ΓαηϊιΙϋδ Ιβπιρβ>1:ιΐεδ. ιΓιοογβ ιιυιιο

δοροΓδβάβο : ΟβΠο ΊιιιιΐΊΙεηι 30 νβηΛΠΐ βδ&ο ηΐφίο δ:ο-

ειι1:ΐ(-εηι οηιηβηι β]οδπιο<1Ί οοηΓ«ΙηιΙ:ιΐΊοιιοηι, ηβςπο

ΓηοίΙβ βρϊπΐϋϊΐβπι υηΐφΐηιη δεπηοηβιη Ίη ορίδηιοιϋ

ΓηιΐίΚδίΐιιη αοΊηίΐιϊ, ηβ83"ί' ηεηιο. ΙΙΊο αυΐοηι ηοη ϊΐη

Γα, δβϋ οοηΐΓβΓΪιιηι ρίβηβ : δίφηάοηι οπιιιίδ ΊηυΐΊΙΊδ

ΗΟΓπιο Γβ]"ΐ€'ιΐυΓ, οηιηϊδ υογο (ΙοοΙηιια ΒρίπίκιΚ* Ίη η>β-

ιΓιιιιη ρΓοίβΓίιΐΓ. ΕιιϊηινβΓΟ άο ηιιίιη:ι ιιοδίη άίδββπ-

πιιΐδ, άοςιιβ οοηίδ ΊΙΙίδ, <|υ;κ ηιΙ ηιιΐιηηιη ρβΠϊηεηΐ,

<1βφΐε ΓβροδΊΐϊδ Ίιι επίο εοΓοηίϊ,ιΙε νίΓΟπιηι ίΙΙιΐδΙηιιιη

νϊΐ3,(1εΐ|(ΐβ ΟβΊ ηβηΐβηίΐίΐβ 3ΐφ(6 ιιιΓινβΓδί ρΓονίάβιιΐϊο,

άειιίςιιβοο αΙΊΊ» οιηιιΊΙκίδ, ηιιπ »(1 ηοδ ροΠϊηβιιΙ ιιιβ-

χ'ιιιιε, οιι]οδ γοϊ ςι-βιί» ηηΐί δ'πηιιβ, ει φιχ Ιβιιύβιιι 50Γ8

βΐ οοηϋΐΐΊο ιιοδίπιηι βχ Ιΐ30 νϊΐ» (Ι'ΐδεοίδΐιπι οχοβρίηη

μι, ηυοφίβ Ίη βιβίιι Γ68 ιιοδίπι: Ιαιη ΐοιιιροπδβίιιΐ Λιΐιι-

Γ3>. Αίφΐβ Ιιυ]ϋ8 οοηοίοιιϊδ ρΒΓίΐοϊροδ ηοη δοΐιιιη ηοδ

δοιηυδ, 86(1 ει ρΓορΙίεΙ* βΐ 3ρο•.(ο1Ί , φιοιίηιιε ηιη]ιιι

βδΐ οηιηϋιυδ, Ίρββ ϋοηιΊηιΐδ οιηιιϊιιιη δΐ.-ιΐ ηιοιΙΊιΐδ

Ίιιιογ ηοδ ^δΐΐδ. Ιρδο ηηίρρβ ιΐίοίΐ : ϋ*ί άηο νεί Ιτει

εοηατεηαΐ'ι *«»' ίη ιιοηώιε ηιεο, ίΐϊιε »ημ ίη η»ί<ίιο <ο-

Γΐιιιι (ΜαίίΛ. 18. 20 ). Οηοα" δϊ ιιΐιί (Ιυκ ΐΓβϋνο οοιιβΓβ•

ρ.ιιί βιιηΐ, Ίη ηιεόίο εδί Ίρδοπιηι, ιηπίΐο ιη»Κ» ιιΐιΐ

ιοί »Ίπ, Ιοί ηΐϋΙίβΓε* , Ιβπι ιηιιΐιί βΐϊαιιι ρβίΓβδ, εΐ

αροδίοΙΊ 30 ρΓορΚεΐΛ! Ίη ιηειΙΊο νβΓδίηΙιΐΓ.

λάαηιιιι αη ιάεηίίαηι ίυιιϊ (Ι ηιαίί Ιιαΰαΐτίΐ. Οιιίηαιιι

ήηοηηΐ ίοηιιιη « ηιαίηιη. — ΟιιαρΓορΙΟΓ ει ιιοβ ιιι:ι-

]ογΊ ειιηι ΠιΙιιεΊβ νοιΐ).-» Γηεΐιιιιΐδ, εο ΓγοιΊ δΐιΙΐδίιΙΊο, βΐ

ΙίιΙεηι νοίιίδ <Ι.Ίΐηιη δοΐνϊιιιιιβ '. Γ)ί(-.ΙιΐΓ«»ϋ βη'ιιη ηο•> ροΙ

Ικίΐί ΜΐιΐΜΐδ, ρΓΪπιυιη (Ιο ϋ(,""", »η οχ βο οο^πίΓιοιιεπι

ΙιιιιΓι 30 ιιμΙι δΐι .ιθερΐα8 ΑιΙαιιιιΐδ, αη νεΓΟ ηηΐεηιιηιιι

«ΙβΓει, ΙιιφίδηιοίΙΊ ηοΐίιϊβ ργ;ιϊιΙΊιιι8 ββββΙ. ΑιιιΙ;ιγΙογ

ί|{ίΐιΐΓ ηιιιιε αΊοβηκίδ , ιΊϊιιιη ηηΐεηκηηι οπιιιριΙογγΙ,

Ιΐ3ΐ• < -ιιηι εηςηίΐίοιιρ ρκΒιΙΊιιιιη Γιιιημ' : πί-ϊ οιιίιη ιριί(1

Ιμιιιιια ιιΐϊΐιιιηνβ ΓογοΙ. ηονίδββΙ, Ίρβ'κ η ι ΊοιΓι- εχροι-

Ι'ιΙμι•. α.ιΊιηηιιΐΊΙιιΐδ ίηιιιι.ιιιΐκΓ, οΙ (ΙιιηΓιιιιΐδ βΟΓνϊβ ΗιιΙ•

Ιιογ «χδΐΊΓίδδεί. Αιιιιοιι οηίιη ηϋδΐιηΐυιιι νΊϋβΙυι-, ιιΐ

ι•:ιρΓ.ι» ιρΓιιΙβιη βΐ ονοδ ηονιτϊηΐ. ηη.τηηπι ΙκτΙι.ι βΊΙιΊ

6Ϊ( υΐΊΙΊδ, ΐ]ΐι;βνε ροπιίοϊο^*, ηειμιε 3(1 οιηηβ5 ηιικ

οοοηΓπιιιΙ,βιΙΗίεΓββοηηΐ, ββιΙ <ΙΪΜ•<•πιβΓβ ροδδϊηΐ :ιο ηοδ-

»β, «ιιιίϋ Ίριϊδ ΙιιοχΊυιη δίΐ. εΙ ςιιί(1 οοηιηιοίΐηπι : Ιιοηιο

ύγγο ι•ιιΐ3 οηυΐΊοηβ Γγ3ικ1οιιιγ? ΝΉΊ εηΊηι Ιιοο ΗβΙιβΓεί,

ηιιΙΚικ 05801 ρΓβΐϋ, δο<1 οηνΓιιιπι »1•)ρ«ιΐ88ίιηιη ηρρβ-

' Βί({., κ*ί» κΗκιηΐΗ.

γογοι. ΜιιΙΐιι οΐιίιη μιϊιμ ί,ιβϊ Γογοι Ιη ΙβηβΜ* τογογΊ,

οοιιΐίβφΐε εβριυηι 085ε, ηο Ιιιεϊδ βδρβΟα ρπναιιιπι.

ηιιηηι »ι (ριϊ<| υοηυιη 8ΪΙ, ςιιίϋνε ηιβίιιηι. Ί^ηοηΓβι.

ΤοΙΙβ 1»3ηο β νιο ηοδίΓβ ΓβουΙΐΒίοιη, ΐ.ιιιι ΐρβαπι οι»,

ηβιη νϊοηι ηοβίπιηι βιΐδΐιιίεπδ, ει οιηιιϊιιιη τεπιιη

ροΓίιίΓηαΙϊοηβπι ίητεχοηδ. Ηοο οηίιη ίΙΙικΙ οβί, ΐ|υη λ

ΠΓυΐΊδ :ιηίιη.ΊΐιΙί1)Ν5 (ΙΪΠοΓίηιυδ, οΙ ςιιο Γβπχ ρΓΡβΟηιηδ,

ηιιθ(Ι νΐΐΊιιηι νΐηιιΐβιηηιιο ιιονεππιιυ, οί φιοιΐ αρι«•

βοηηιαβ ςιιϊ(1 ηιηΐιιιιι μι, ηεν|ΐΐ6 ηιιίιΐ είι Ικιηυηι Ί^ηο-

ι-οιιιιΐδ. (,»ιιη(Ι 8°ι ηϋδ ϊιΙ ιιιιιιΐ' δοΐιηιιι, ηοψιβ ιιπβ

Οηΐυιη, 8βθ! εΐϊαπι 8ο)•ιΙι;ο 30 ηβιοαη, ηιιιΐΐο πι.ι-

§Ϊ8 Ιιιηι ΐεηιροΓΪδ Ιιοηιο ΊΙΙβ ηηΐε ροεί'βΐιιιη ί.Ι ιιο-

τβΓΛΐ : ηοφιβ πιπί Ιηηΐϊβ ηηιιοηίχιβ οιιιιιυΐηιιι*

68501, ιιΐροΐο ΐ|ΐιιιιΙ Λά ίιιιη'ίηεηι ει κίιηίΗΐιιιΙΙηοια

Βοϊ ΓοΓίηαΙιΐδ εδίβΐ, ηΐϋδο,ιιβ ΙίοηβΠεϋδ οπι.ιΐιιβ, ι•ο

ςιιο«Ι οηριιΐ Ιιοηοιηιη οβί, οΗιηΐιΐδ οβββΐ Γοϋεΐιΐδ.

Ν:ιπι ςιιίιΙ Ιιοηιιιη δΐ( οι ηιβίοηι, ίΙΙΊ δοΐιιηι ί^ηοΓβιιΐ,

ηιιϊ η.ιΐιιπιΐί Γ3ΐίοηίδ ]ικΙί(•ίο δΐιηΐ ρητηΐΐ .-Αϋ.ιηιιι»

3ΙΚ0ΙΠ ιιιιιΐΐη δ;ιρΐο>ιΙί3 ΓΟρΙοΙιΐϋ ογ.ίΙ, οι Ιιιφιβ ΙΙΐΓΠΚ-

η,ιιο ϋϊδοεπιοικίί ΓαουΙοιο ροΙΙοΙηΙ. Αίςιιο (Κ ίηΐβΙΙιςαβ

6ΐ(ΐιι 5ρίΐ'ίΐιι:ι1ί ΓορΙείιιηι Γιιϊδδο 8.ιρίοιιΙί3, (ΙβιιιοηδίΓ»-

Ιίοιιι'ΐιι ο}ιιδ ΓΟΪ ,'ιιιιΓι. ΛίΙώιχίΐ αά αιηι ΰπα, Ίηηιιίι,

6ι'5ΐϊ«5, ηΐ ν'ιάετιΐ φιίά νοιαηΐ αη ; ΐΐ ιί ηιιΐιΐ βα» νοαι-

νίΐ Αώιιιι, Ιιοί «ιί ιιοιιιειι ΐρ$ϊ$ ( 6'βη. ϊ. 19 ). Οοηδ'ιϋιτη

ογ^ο, ςιοιιίι δηρΊοηΙϊα ειιιηυΐιΐιΐδ Οδδεί, ηιιϊ Ιιίιιι

ιιιιιΙιίδ^οιιυΐ'ΊΙιιΐϋ, Ι:κιι ταπί3 6ΐου]ιΐδνΊ>8ρβοΊ6ί,]ηιηοη-

ΙΟΓυιιι, ΓορίίΜιιιη, βΐ νοίιιοπιηι ιιοιιιϊιιιι,εηφιο ρτορη»,

ΊηιροηοΓβ ροΐιιοηΐ. 8ίε βηϊιη Ιυηε ηοιηίιιιιιη ίιρρ<>>ί-

Ιϊοηοηι ϋρρι-οΐκινίι Οοιίδ , ιιΐ ηοη απιρίίιΐδ ΊΙΙ.ιμ ηρρ<Ί-

ΐ3ΐΊ»ηο8 ιηαΐαηΙ, ιιβηιιο οιιμι ίΙΙε ροεεββδεί , νοίιιετίΐ

638 β ηιβιΙ'ιιι ΙοΙΙογο : Οιιιιΐί βιιϊιη, Ίηηιιίι, ψωιί ιυια-

ν'ιΐ «ι Αάαηι, Ιιοο ηΐ ηοηκη ί/ιιι*.

2. Αη ΐμϊΐιΐΓ Ίβίο, ί|ΐιίιΙ Ιιοηιιιη εδδοί, ηυϊϋνο ηιβίαιη

ί;.ΊΐθΓίΐ1ιαΐ ? Γηί υογο κΙ ρηιυ;ιΙ)ϊΙο νϊιΙοηΐυΓ ? ΚιίΓδίι»

ιηιιΙΐΐΊΌΐιι 3(1 ίρδυηι ;ιιΚΙιι\ίι, οι 03 νϊ$3 εοιιΓοδΙίηι ηη-

Ιιη;ΐ' Γΐιη5οηοιη οςηονίι. Κι ι|ιί<Ι αίΙ? //ογ ,ιημ ο$

ΐΧ 03ΙΙ&ΙΚ "Ιι'ίί, Η ΓΛΓΟ </β ΟΟΤΗβ Μια [ΠΊά. ν. 25).

(ϊιιιιι οιιϊιιι ριιιιΐη ηιιΐο βουί 3(1 βιιηιουιιεο βιιίηαϋα

ιιιΙ(Ι(ΐχΊδ50ΐ, ΟδίοηαΌΓΟ νοίοιίδ ΛιΙ.τιιι ηοη βϋηιιοά οχ

03Ί0ΓΪ5 οδϋΟ Ιιοο :ιιιίιιι.ιΙ. (ΜχΊΐ : Ηθ€ ηαηό οι οχ οαϊ-

1>ιι% ηΐΐϊι, ει εατο άε εατηε ηιεα. ΝοιιηυΙΙΊ \•ογο ϋίηιιιι,

ηοιι κΙ δοΐιιιη οιιηι Ίιιιιιιογο, 5οιΙ ιΊίηηι 0Γ03(ΊοιιΊδ ιιιο-

«Ιιιιη, ιιε(|ΐιε Γογο ιιΐ πίΓδίΐδ ιιιυΙίοΓ 03 γϊΙϊοιιο ηηκοβίΠΓ,

ρτορίεΓΟ-ι (ϋχΐ5Μ•, Ηοε ιιηηε, φιοιΐ ιιΐϊ.,Ηβ βΐίιιβ Ίιι-

ΙιτρΓβ» ηι-οιίΓ.Ίΐ'ιιΐΝ ΊιιΙθΓρΓεΐ:ιιΐϋ αΊχίΙ, Ηοε αηιεί (α) ,

φΐ33ί ιΙίεοΐΌΐ, Νιιιιε Ιαηΐιιιιι ιηιιϋοΓ <-χ 5θΙο νΪΓη Γ:»•ι.ι

6δΙ , | Ό~ΐΙι;ΐ(• :ιιιΙ(•ιιι ιιοιι βίε ογϊι, λιίΙ οχ ιιιπμ|ικ• :

Οι εχ οΐίίΰιιι ηΐι'ΐ'ί, εΐ αιτο άεζατηε ηιεα. Νηηι 3δ<•ιιηιρΐη

οχ Ιο(3 (η:ιδδ3 Γΐίίριιιειιίοιιικι, δϊο ιηιιΙίοΓεηι ΙοΓίη.ινίι,

ιιΐ ίιι οικιιΊΙιιιδ νΪΓΟ οοιιιιιιιιιΓκτΙ. ΙΙαχ νοαώίηιν ιηη -

//(Τ, Ίηφίίΐ, ηηοηϊαηι άε νιτο *ιυηρΙα ε$1. \\<\η ιιΐ

ο(ί.ιιιι :ιρ|Μ>Ιΐ3ΐί(•ιιοιιι ί(Ι(ΊΓ(•ο 1111(101131. ιιΐ .Ί|ΐ|)οΙΙ:ιΐιο

εοιιιιηικιϊοηοηι ιιϊΙιιγγ (ΙοηιοηδίΓΟΙ, ει ίρ^ίικ ιιηιυΐ'οϋδ

ειιιιιιηυηίοιιϊδ ϋβ(ηοη«ΐΓ»Ιίο οι ΟΓεαίϊοηίβ ιικχΐιιβ ρβΓ-

ρείυί βιηιιπδ οθθ»»ίο, οι χίιιουΐιιηι δίΐ οοαοοπίΐβ Τ

(π) ίιιχίί «Ιικβ ΊηΙβΓ(ΤβΙοδ, ηβσιρβ «τηιπιηοΐιιιιη >•ι τΗγο-

(Ιοίίοιιβίιΐ,νοοβδ ΙΙβΙ.ΓϊίοΒ ονδΠ Π>0 'νρπβιιιΐΓ $ιι ιί, Αλ:

.•(■κι.•/ ; ;ι ι Ιιΐιτιιιι »ιίμ δίε ίηΙ ρι•πγ(;ι»ιιιιιγ, Ιιαε γκ<•, ίι Ί

««((■Ίη γλ*1Ϊι. * ίιιΐοΒί•„τι&, /ΐίΐι• ιίίί ιοίιηη, κΙ «κ, .«ή«Ί.



(«07 β. Μ)ΛΝΝΙ5 ΟΙΠΥδΟδΤΟΜΐ ΑΚ(:ΐΙ1ΕΓ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. €0«

(ιοηπΌ νβΓΟ ςυίϋ 3ΪΙ ? Ρτορίΐτ Αοί ηΐϊιιιριπ Ιιοιηο ρα-

ιγιίιι ίΐιιιηι, ι! ηιπίταη ιναια, α αάΐιιετώϊΐ χιχοτ'ι νια

((.«ι. 2. 24 ). Νοιι εΐιημΙϊείΙβΓ «Πχίΐ, Ι'ιιΊιΙιιγ. δβ«1,

ΑάΙ;ιΐΊι•1>:ΐ. ιιΐ διιιιιΐϊΐ:ιηι εοη|ΐιηειίοιιεηΊ δίβηίίΐεαηΊ :

Ει ίΓΜΊ/ άαο ϊη εατηβι» υηαιη. Εγ^οπο ςιιϊ ιηηι ηιιιΐΐα

ιιονει-31, ιΙι<•, ι|ιι;γμ> , φΐΐιΙ 688Π Ιιοιιιιιη, ψιίιΙ ιικιΐιιιιι,

ιμιιοι.ιΐι.ιΐ'ί Ει οιι» νί(1β:ιΙιΐΓ ϊι) πιι'μιιιϊ εηιΐ3ειιΐ3ΐΐ6ΐιιη?

8ί ('ΐιϊιιι ηεδείεΐιαΐ ιριίιΙ Ιιοηιιιιι 08^61, £1 αυϊιΐ ιιιιιΐιιηι,

«ιιΐθ(|ΐι;ιηι (Ιο Ιί^ιιο εοιηβιίει-εΐ, βειΐ ροδί ηκιικίιιεηΐίο-

ιιβιιι 'ιά οϊιϋεϊΐ, ροα'αίιιπι ΐΐΐϊ δηρίεηιία: πιηβίδίβι• Γηοΐυιη

Ι'δΙ, 61 ββΐφβιιδ ιιοιι ];ιιιι $0(1υε10Γ, $εϋ ηΐίΐίιπιι ϊοϊιπιι

ΓΟΐιδϊΙϊηπιΐδ 081 εοηδίϊΐηΐιιβ, εηιιΐφΐε Ιιοηιίηβηι 6Χ

ΙκΊΙιιλ ι-εάΊΚιΠί. ΑϋδίΙ Ιιοο : ιιοιι εηϊηι ίΐ:ι 86 Γβδ ΙηιΙιεί,

ηοη £81 ΪΙ». Ν.ιιιι 8ί ηοδποΐιηΐ φΐίιΐ ϋοιιιιιη οδδιΊ, φΐίιΐ

ιιΐίιΐιιηι, (|ΐιοιηο(1ο ηι:ιηο\ιΙιιιιι αοοορϊΐ ? Νβπιο φΐίρρβ

Ιι'ίιΜίι Γιί Ι βί, ([ΐιί ιιι'8('ί;ίΙ ιιηιΐυηΐ φίκΙ £886 ΐΓ.ιιΐ8ςΓ08 -

8Ϊοιΐ£ΐη : ηΐ<|ΐιϊ Ι)οα« βί ΐιιϋΐ, 61 ΐΓηιΐ88Γ6δδθΓθΐη ρυ-

ιιίνίΐ, ΐ]ΐιϊ ιιΐίι|ΐιι: ιιυιιΐηιιιι Ιιοπιιη Γεεϊδδεί, ηίδί 6 ρπη-

είρίο Γαεηΐΐαίειη (Ι'ι^ηοδΟϋΐκΙϊ νίι ΐιιίειη 3ε νίιίιιιιι βί

ΙπΙιιπδχΊ. Υίοεδ ιιΐ ιιοΐιίβ (ΐιιιιιί ι•χ ρηιΊι; ΙίφΙΐ'Λΐ, ειιιιΐ

ιιοιι 8θΙυιιι ροδίη,υιιιιι εοηιβιΐίΐ, ηονίδδε ιριίιΙ Ιιοιιιιιη

68861, ιρΓκΙ ιιΐίιΐιιιιι, 8ΡΐΙ ε( ίΐιιίεη ίΙΙιΐιί δείνίδίβ.

ΕμΙος/Η» ίβτηιοηί$. — ΙΙ;ρο ϊβΐΙιΐΓ οιιιιπη ιτΐίιΐι'ίΐηιιΐδ,

(1ί1εειί88Ϊιιιί , αε ιίοιτιιιιη ι•ενει•δί άΊιρΙϊεειιι ιηβηβαιη

»ρμυιΐ3ηιΐΐδ, ιιιι;ιιιι ι-ίΐιοι ιιηι, βΐΐεηιη κβεπε 1οε(ίοιΓΐ8 :

61 \ ιι• ιρΓκΙΐ'ΐη ε» ιριχ ιΐίεΐιι δΐιιιΐ ιεροΐβΐ, ιιχογ αυΐεηι

6ι1ϊδε:ιΙ, ιιιιιϋ.ιιιΐ Ιϋιβιί, ΙΙ£(|116 Γαιιιιιϋ ι•:ι ΙβοΙϊηηβ

Ιι;ιιΐιΙ('ηΐιΐΓ. Ποιιιπιη Ιιιαηι εΠίεε βοοίι-δϊηιη : δ ιρικίαιη

ει ΙίΙιιΊΊΐΐΊΐιη εΐ Ι ιιιιηίοπιιιι δθΐιιΐίδΐ'δΐ Ιίοί πι ι ίο πηΙ-

ιΙιίιιΙ:ι : (Ι διπιΐ 3 ιιοΐιίδ εχίςειιΙιΐΓ ΓαΐίοιιβΒ μπι νοοΐδ,

δίε αϊ) ιικκριοφίο νεδίΓυιη ρπι Γαηηι'ο, ριο ιιχογο, ;κ•.

|)γο ΙίΙίιι ι.'ΐιίυ ΓεροδεειαΓ. Ιίαιριι• ροδί Ιιυ]ιΐ8ΐηοϋί π;ιγ-

Γ31Ϊ0ΙΙ68 8υβνΪ88ΪΙΙ13 Π03 εχείμϊΐ-ΊΙΙ 111301111113, οιηιιίβ-

<ριβ νίδίοηίδ οχρεΓίϊβ : ςυ:ιΓΐ3 ιΐίΐιιιριε βοΙεί 3ΐιίηΐ3

ϊιιΐοΐ'ΐΐίιι ιιΐΓ(1ίΐ:ιι•ί, 13ΙΪ3 βί ϊη βηηιιΓίδ ϊιιιηβίιιαίιΐΓ ει

εΓΙίιιχίΐ. Οιιοϋ 8'ι <ρι.υ 8Ϊιι^ιι1ί8 ϋίϋΙιιΐ8 (ΙίευιιΙιΐΓ, ιιιο-

γ.ιοιϊ ιηειιΐε βοι νειηιΐδ, πιιι^ιιο ΙαΙιοι-β ορυ$ ιιοιι ετίι :

<•οιΐΜ>.(|ΐιειΐ8 (|υϊρρβ βεπιιο ιΙιΙικίιΙιογ νοίιίδ ίτϊΐ, 61

ί;κ:ίΙίιι|• Ιίι'Ι 61 ρΓΟεΙίν'ΐΟΓ ΙΙ0816Γ 3(1 ιΐιιοι'ΐκΐυιιι εοη:ι(Ι18.

Ι.ί ι ι^'ΐιιΐ' ;ιΙίφι;ι ιικΙ<; υΐίΐίΐαδ 61 3(1 ιιοδ βί 3(1 νοβ ϋίιιι.ι-

πβΐ : &ά ιιο8 ςιΓκΙειη, 6» ψιοΰ ι)οεβ3ΐηυ$, 3(1 νοβ αιι-

Ιβιιι, •|ΐιο»Ι βηιΐί.ιΐίδ : ροδί ιηοηδηιιι εοΓροπιΙειη βρίΓί-

ΐικιϋδ εΐί.ιιη ιηεηβα νοίιίδ ίηδίπιαίιΐΓ. Ι1Ι:ι βιιΐιιι νυ!>!8

εΐ 3(1 8ΐ>ειΐΓΐΐ:ιΐ£ΐιι ε( ;κ1 οπιαίιιιιι ιιμιϊ ριίιιιΙ, 61 Ιιυ]ιΐ8(β

\ ιΐ.ι: ηβ$οΐί:ι 3(1 νεβίΓαιιι ιιΐϋιίαΐΐ'ΐη ιϋη^βΐ ϋοι» ,

οηιιιίαιριε νοίιίδ ριοοι 61 ρΓοεΙϊνία ΓβυΊΙειιΙυΓ. 1}ιι<ν-

π'ίί αιίιιι, ίικριίΐ, ρήηιαιη τβρηιιιη ανίοτηηι, <Ι Ιιχΰ

οιηηία αάμάεΜΜ νοΗ( ( ΜαίΐΙι. 6. 35 ). ΙΙοε ϊ^ιΙιιγ

ΐ|ΐι:νΓ3ΐιπΐδ, (ΙίΙεεΙΐδδϊιιιί, ιιΐ <•ι ίδΐίιΐδ ει ϊΙΙίιΐδ ΓιιΙιιγ,-β

\ίΙ;κ Ι)οη:ι γοιι8£ι|ιι3ιιιιιγ, ςΓηΐϊ» ει 1ιειιί£ΐιίΐ.!ΐο ϋοπιίιιϊ

ιιοβίπ 4ι'8ΐι ΟΙιηβΓι, ρε γ ςιιειη είειιπι «ριο ^Ιοπ:ι ΓιιΙγϊ

1 1 δρίπίαί 83ΐιεΐο, ιιυιιε εΐ βεηιρεί', εΐ ίη βχευΐα 8;ε-

«.•ιιίοπηιι. Λιιιειι.

δΕΒΜΟ VII (η).

Οααη Γψοοη κϊαιίϊα ΰοιιϊ α ιιιαίϊ νοΰβίατ Γιφιιηη

ίΙΙιιιί : ιί ηιιίιΙ αίι, ΙΙοιΙίο ιηεειιιιι ει•ίδ ίιι ρ:ιι:ΐι!ί>>ο

(ί.ν«.2. 9. Λικ•. •3. 43).

4. Ι1ι•5ΐοπιο «Ιίε εηήΐιιίειη νβκΐηιη ηιιιΐΐίβ ΙιοιΙηΙιιβ

(η) Ιιι ι.ιχιίοο ηβ^• 2511 Ιιίο δβπιιο ρΓ.ιΊιτιηίΙΙίιιΐΓ, ηεε ίιι

$<τίβ βΙίιίΓυιη ροιιίιιΐΓ.

8(ΐιιι, υι εοΓίιηι, ί|ΐι:ΐ!ΐ1ίεΐα ίυοΓβηΐ, Γεεοηίατνιηϊηϊ. αβ

(ΙιιρΙϊεειιι νεβρεπ ηιεη53ηι 3ρρ<<ηεΓειίδ , ιιη»ιιι <ί1χ>-

πιηι , 61 :ι]Ιογ:ιιιι ει 8βπιιοηιιηι 3(1]υιιβ£Γ£ΐί8. Ουϊϋ ίχϊ-

1ιιγ? ίΙΙιιιί ηοε Γβείδΐίδ , «Ιιιρίίϋεηιςιιβ ιηειίδαιιι αρρο-

8υΪ8ΐί8? 5είο νοβ ίϋ ΓβεΪ88β, ιιεριβ Ι.ιηΐιιηι ίΙΙϊαβ , &νά

Ιιυ]ιΐ8 ειίαιιι Γιιϊδδε ρΐΠίείρεβ. Νεηοσειιίιη οιιιιι «Ιβίβ-

ΓΪοη Ι3ΐι1ιιηι 8(ιιιΙίιιιιι 3(ΙΙιίΙιιιΪ88£Γΐ8 , ηκι'.ΐο |ιοιϊογιίιι

εοιιίειιιιιεΓε ϋεουϊβΐίδ. Νβιιι Ιι.ιο ίΙΙ.ι ιοβΓιογ £81 : ίϋ.ιη

εηίιιι ηι:ΐιιιΐδ ίιιβίηιχβηιηΐ οοιιυοπιιιι , Ιιπιιε Ιϊπ^υα:

ρΓΟρΙιείΑΓυηι ραι ;.πιιιΐ : ίη ίΙΙϊ ΙβΓΓΧ Γβΐυδ ίηβαιιΐ , ία

ίδίη δρίΓΪΙιΐδ Ιίιιείιΐδ : ίΙΙίιΐδ ΒίβηδΟΒ εϊοί ρι-ορει-απί 3«Ι

εοΐ'πιρίίοιιεηι , Ιι•ι]υ8 άβρεβ αά ίιΐΓ,οιτυριΊοηεηι : ϋΐα

ρΓΧδβιιίειιι νΐΐ.ιηι ΐυείϋΓ, ιδία ηο8 3(1 Γαΐυι-απι (ΙβοΌείι.

Ηίΐιιε ιΐ.ΐιρκ; νοδ ίηδΐπιχΪ8δε ευιη ίΙΙα ρΓοΙ)ε κειο , ηοη

εχ ρε(Ιίδ8ε(|αο νβδίΓΟ, ιιβε εχ ΓβηιηΙο 8ΓΪ8εΐΐ3(ιι$ , 8ε«|

εχ ιιιιιιΓιο Ιιίδ οιιιηίΐιιι* ΙίοΌΙίοΓί. Εχ (]ΐιοη3πι ΐ3η<1εοι?

Εχ μίβυδιΐ ιιίηιϊι ιιιη , ηιιο £3 ςυχ (Ιίεΐα Γυβι-αηΐ , «α εχ

ΙιιυϋΊ' , (]ΐια (ΙοείΓίιιαιιι νοόΐβ ΐΓ.Ί()ΪΙ.ιηι εοιηιιιοηιΐίδΐί .

Ουιη ειιιιη Ιιεη (Ιίχίδδειη, ςυί.>ηυβ νβ^ιπιιιι (Ιοιιιυιιι

δΐιαιιι εεείεδί.ιιιι εΓΠ(.'ϊ:ιΐ (α ), ηι.ι^ηη τοεβ 30Γΐαιιι:ΐί-ΐί>,

3ε νοίιιρίίΐϋ* , ιρι:ι νο8 ίΐΐιι νιΐιΊιη ρεΓΓιιύι.τ3ΐιΙ , δίίτη -

ίϊεηΐίοηεπι (ΙειΙΊδΐϊδ. Ρογγο Ϊ8 <μιί οιιηι τοίυρϋΐε <|υ.ι•

(Ιιοιιιιίοι :πΐι1ίι, 18 δε 3(1 οροί» εχΙιϊοεηύβ ρβηΐιιιιι

Οδίεηιΐίΐ. ΙΊ-ορίΐΊΡα ριοηιρΓκίδ Ιιοιίίε ιηε αά άκα\•

(Ιιιιιι 3ετϊιι\ί.

(ίιιιιιιΐιι ιϊί οΐιίίφιΐίπ νατΰκιη (ϋνίιιηιη ΐπ όρια ΐίάϊρίη.

— Υι ι-ιιπι οι ίΓίΐι• ιιιιικ: (]υο(]υβ ηιειιΐε» ν£8(Γ38 : ιιβηιιβ

ιιιίιιι δοΐυηι Ιοΐ|ΐκΊΐΐοηι εΓεείη πιεηιβ οροηεΐ β$$6 ,

νεηιιιι είκιιιι 3ιι(1ϊιογ68 ηΐΐεηΐο* 6886, ευ&ςυβ 3ηι-

ρΐιυδ φΐηιιι ΟΓ.-ιΐοΓειη. Νβιιι ιιοβ ηιιϊο'εηι ϊ(1 υηοιη

8ΐυ(1ειηιΐ8, ιιΐ ιΐηιιιϊιιϊοιιιι ρεευιιίβηι εοΙΙοεεηιυ$ : το*

\ ογο ιιι.ΐ]οι οιιι Ι.ιΙιοι ειιι 3(1ΙιϊΙ)εΐΊ8 , ιιι εβηι εχεερϋηι

οπη ηιπίιβ εβιιΐϊοηε διτνεΐί*. Ρθ3ΐςιΐ3ΐη ι^ϊΙιιγ ηικίίί-

Ι'ϊΐίδ, δ€Γ3δ 081118 81 ν£0ΐ68 Οίκΐίΐβ, 30 ΙΟΠ ΪΙΐϋΡδ ΟΙξί(3-

Ιϊοηεβ ιιιιιϋφΐε ηη'ιιιιη; 1:ιιιιηιιηιη ευδίοο •8 ςιιο.-()3Πΐ

βρροηίΐβ. 8ίι]ΐιί(1ειη ίιηρυ(1ειΐ8 681 Γιιγ, βί ρβτρουο

νί^ίΐαΐ, :κ• ΐΓεηιιεηΙβΓ ϊιηρβίυηι ΓβεΐΙ : ιΊ φκιιιινί*

8«'ρβ 3ΙΧΤΓ61 , 8Χρβ 3β8Γ0(1ίΐΙΙΓ. Α(1δΐ0Ι11 ϊ^ί ΙΙΙΓ ΟΙΙ Ιο-

(Ιΐ'δ ΙεΓΓΪΰίΙεδ , εΐ δι (ΙίηΙιοΙιιιη νϊιΙ<?ΓΪηΙ :κ1ν ηΐ.ιηΐι'ΐιι ,

ει «οι ιιιιι ιρι;κ ιΙι•ροδίΐ:ι δΐιιιΐ βΐίφΐίιΐ οοΓΪροιε ροπιΐι-

Ιειιι, ιιι»ςηο ειιιιι εΙ.ιιιιθΓ6 ιΙΙιιιιι ;ι1ιιμ:ιιιΐ : δι >3?ι οΐ3Γ6Ι

8οΙΙί(-ίΐικ1ιιΐ(:δ ιιινίΐδι.τϊιιΐ, £3δ ΓβρεΙΙβηΙ : β! ΟϋΙίνϊο 61

ιοίιΐΓ.ι: ίιιΐίπηίΐηΐο ιιε^οΐίυιιι Γ»εεδδ:ιΙ, εχεΓείιαίϊοηβ
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ομονοίας; Είτα τ! φησιν ; ΆντΙ τούτου καταΛείψει

ΛνΟ/ωπος τίν πατέρα αντον καΐ τίμ' /ημέρα αυ

τόν, καΐ προσκοΛΛι\Οι\σεται τι} γυναιχΐ αντον. Ούκ

είπεν απλώς, ένωθήσεται, άλλα, ΚοΛΑηΟήσεται, τήν

ακριβή συνάφειαν [6751 δηλών ■ Καϊ έσονται οΐ δύο

είς σάρκα μίαν. Ό τοιαύτα ουν είδώς, είπε μοι, ούκ

ίδει τί μέν καλδν. τϊ δε πονηρόν; Κα\ πώς αν Ιχοι λό-

γον; Ει γάρ μή ήδειτί μέν καλδν, τίδέ πονηρδν προ

τοϋ φαγεϊν άπδ του ξύλου, άλλα μετά τήν βρώσιν Ιμα-

Οεν, ή αμαρτία γέγονεν αύτώ σοφίας διδάσκαλος, καϊ δ

δφιςούκέτιάπατεών, άλλα σύμβουλος τών συμφερόν

των κατέστη , εκ θηρίου ποιήσας αΰτδν άνθρωπον.

Άλλα μή γένοιτο • ούκ έστι ταύτα ούτως, ούκ Εστίν. Ει

γάρ μή ήδει τί μεν καλδν, τί δέ πονηρδν, πώ; κα\ τήν

Ιντολήν έλάμβανεν ; Ούδε\ς γάρ δ;2ωσι ν^αον _£ μ'η

ειδδτι,δτι κακόν ή παράβασις • ό δέ θεδς κα\ Εδωκε,

χα\ παραβάντα έκόλασεν , ούκ άν αμφότερα ταύτα

Κοιήσας, ει μή γνωστικδν αύτον έξ αρχής έποίησεν

αρετής κα\ κακίας. Όράς πώς πάντοθεν ήμϊν άπο5?-

βϊίχται, 8τι οΰ μετά τήν βρώ-ιιν ΐοΰ ξύλου τδ καλδν

ή"δ• ι κα\ τδ πονηρδν, άλλα κα\ πρδ τούτου \τλτ:λ-.ο ;

Ταύτα ουν άπαντα, άγαπητο\ , διακρατώμεν, κοί

οΓκαδε άναχωρήσαντες διπλήν παραθώμεν τήν τράπε-

ζαν, τήν τών σϊτίων, καΐ τήν της ακροάσεως , κα\ λε-

γέτω μεν άνήρ τά είρημένα, μανθανέτω δέ γυνή.

άκουέτω δέ κα\ παιδία, μή άζοστερείσΟωσαν δέ μηδέ

οίκέται της ακροάσεως ταύτης. Έκκλησίαν ιτοίησδν

σου τήν ο'.κίαν • και γάρ κα\ υπεύθυνος ει κα\ τής τών

παιδιών καϊ τής τών οίκετών σωτηρίας• κα\ καΟάπερ

ήμ-'; υπέρ υμών άπαιτούμεΟα λδγον, οΰτω κα\ Εκα

στος υμών κα\ υπέρ οίκέτου, κα\ υπέρ γυναικδς, χα\

υπέρ παιδδς απαιτείται εύθύνας. Άπδ γούν τών τοιού

των διηγημάτων ήδιστα διαδέξεται ήμας τά δνείρατα,

κα\ φαντασίας άπηλλαγμένα άπάσης ■ οΤα γάρ μεθ'

ήμέραν ή ψυχή μελετάν εΓωΟε, τοιαύτα και καΟ' ύπνους

φαντάζεται. Κα\ έάν τά καΟ' έκάστην ήμέραν φυλάτ-

τωμεν λεγόμενα, ού πολλού δεηθησόμεθα πόνου • και

γάρ σαφέστερος- δ μετά ταύτα λόγος ύμϊνΕσται,κα\

ήμϊν προθυμότερα ή διδασκαλία. "Ιν' ουν γένηταί τι

τΛέον κα\ ήμϊν κα\ ύ;•.ϊν, ήμϊν μέν άπδ τής διδασκα

λίας, ύμΐν δέ άπδ τής ακροάσεως, μετά τής σωματικής

τρα-έζης κα\ ή τράπεζα ύμΐν παρατιθέσθω ή πνευμα

τική. Κα\ γάρ ασφάλεια κα\ κόσμος εκείνα ύμΐν γενή-

σεται, κα\ τά τής παρούσης ζωής προς τδ συμφέρον 4

θεδςκατευΟυνϊϊ, κα\ έάστα ύμΐν έσται πάντα χα\ εύ

κολα. Ζητείτε γάρ, φησ'ι, πρώτον τϊ\ν βασιΜαν τών

ουρανών, κα\ πάντα ταϋτα προστεΰήσεται %'ψϊν.

ΖητώμΊν ουν ταύτην, αγαπητοί, Ίνα κα\ τών ενταύθα

κα\ τών εκεί έπιτύχωμεν αγαθών, χάριτι κα\ φιλαν

θρωπία τοΰ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι' ού κσΐ

μεΟ' ου δόξα τφ ΠατρΊ καϊ τω άγίω Πνεύματι, νΰν κα\

άί'ι, κα\ είς τους αιώνας τών. αιώνων. Αμήν .

1 [074 1 ΛΟΓΟΣ Ζ'.

ναι τήν τράπεζαν,τήν τών αρωμάτων, κα\ τήν άπδ

τών λόγων προστιΟέντας έστίασιν. Τίουν; έποιήσατί

τούτο, χα\ παρεΟήκατε διπλήν τήν τράπεζαν ; Μίδα δτι

έποιήσατε, και ούκ εκείνης μόνον, άλλα κα\ ταύτης

μετέσχετε. Ού γάρ δή περ'ι τήν έλάττω σπουδάσαντες,

τής βελτίονος έ μέλλετε άμελεϊν. Κα\ γάρ βελτίων εκεί

νης αύτη. Τήν μέν γάρ μαγείρων συνέθηκαν χείρες,

ταύτην δέ προφητών παρεσκεύασαν γλώσσαι• κα\ ή

μέν τά άπδ τής γης Εχει β/αιτήματα, ή δέ τδν ν.αρτχΐ'»

τδν άπδ τού Πνεύματος • κα\ ταύτης μέν τής τραπέζης

πρδς φθορά•/ επείγεται τά σιτία, τά δέ εκείνης πρδς

άφΟαρσίαν ■ κα\ αύτη μέν τήν παροΰσαν ημών συγκρα

τεί ζωήν, εκείνη δέ πρδς τήν μέλλβυσαν ημάς δδηγεΐ.

"Οτι μέν ουν παρεΟήκατε μετ' εκείνης και ταύτην, οϊ-

δα,ούκ άκόλουΟον υμών έρωτήσας, ούκ οίκέτην, άλλα

τδν τούτων σαφέστ;ρον άγγελον. Τίνα δή τούτον ; Τδν

χρόχο'^ τών είρημένων, τδν Επαινον τδν επί τη διδασκα

λία. Επειδή γάρείπον χθές,δτι'Έκαστος υμών ποιησά-

τω τήν οϊκίαν αυτού έκκλησίαν, μέγα άνακεχράγατε,

δηλούντες τήν ήδονήν τήν έπ\ τοις εϊρημένοις.Όδέ

μεθ' ηδονής άκούων τών λεγομένων, ούτος κα\ ιτρος

τήν τών έργων έπίδειςιν παρεσκεύασται. Διά ταύτα

κα\ τήμερον προθυμότΞρον άπεδυσάμην πρδ; τήνδιδα-

σ^αλίαν.

Διά τί ξύΛον γνωστόν χαΛον καΐ πονιφον κα.Χε7-

ται τύ ξν.Ιον._ χα\ τί ΛΟΓέ έστι, ϊήμερον μετ'

εμού έση έν τώ παραδείσω.

α'. Πολλά παρεκάλεσα χΟέςτήν ύμετίρανάγάπην με-

μνήσΟ?ιτώνείρημένων,χα\ διπλήν έν εσπέρα παραΟεΤ-

Ρατκοι.. Οβ. ΙΛΥ.

Άλλα διεγέρΟητε κα\ νΰν. Ουδέ γάρ τδν λέγοντα

δ•:γηγερμένον ε'να: χρή μόνον, άλλα κα'ι τους άκούον-

τας εναγώνιους εΐναι χρή, κα\ τους άκούοντας μάλλον,

ή τδν λέγοντα. Ή μεϊς μέν γάρ μίαν ίχομεν σχουδήν,

καταβαλείν τά δεσποτικά χρήματα • ύμΐν δέ πλείωνό

πόνος, ώστε κα\ ύποδέξασθαι αυτά, καΐ μετά «ολλής

τηρήσαι τής ασφαλείας. ΈπίΟετε τοίνυν μετά τήν

άκρόασιν τά κλείθρα ταίς θύραις, τους μοχλούς• και

λογισμούς τους φοβερούς , χαΟάπερ τινάς φύλακας,

πανταχόθεν περιστήσατε τή ψυχή. Και γάρ αναίσχυν

τος 6 κλέπτης εστί, καΐδιαπαντδς αγρυπνεί, κα\ συν

εχώς επιτίθεται , καν πολλάκις άποτύχη , «ολλάχις

έπιχειρεί.Έστωσαν τοίνυν φοβερό1, ο! φύλακες ■ χάν

Γδωσι τδν διάβολον έλθόντα κα'ι βουλόμενον άρπάσαι τι

τών καταβληθέντων, μετά πολλής αύτδν άπελαυνέτω-

σαν τής κραυγής- χάν φροντίδες βιωτιχα'ι έπίωσι, κω-

λυέτωσαν κάν λήθη παρά τής φύσεως διενοχλή, τή

μελέτη τήν μνήμην διεγειρέτωσαν. Ού γάρ έστι μικρός

δ κίνδυνος, άπολέσαι χρήματα δεσποτικά. Ει γάρ ο!

ταύτα τά[075] χρήματαύποδεχόμενοι,έπειδάνδιασκορ-

•πίσωσι τά πιστευΟέντα, θανάτψ κολάζονται πολλάκις •

οι τά πολλώ τιμιώτερα τούτων ΰποδεξάμενοι Λόγια,

ε'τα άπολέσαντες, ποίαν ούχ ύποστήσονται τιμωρίαν ;

ΈπΙ μέν τούτων τών χρημάτων φυλακής είσιν υπεύ

θυνοι μόν,ν οΐ δεχόμενοι, έτερου δέ ούδενός.Όσα γάρ

ΰπεδέξαντο, τοσαύτα αυτούς χαταθείναι πάσα ανάγκη,

κα\ πλέον ούδε\ς ουδέν απαιτείται παρ" αυτών • έπ'ι δέ

τών τού θεού λόγων ούχ\ φυλακής έσμεν υπεύθυνοι μό

νον, άλλα κα\ εργασίας πολλής. Ουδέ γάρ άπερ έδεξά-

μεθα μόνον άποδούναι χελευόμεθα, άλλα χα\ δ-.ν./ά

ταύτα τψ Δεσπότη προσενεγκεϊν. Καίτοι ει κα\ φυ/*-

ξαι προέκειτο μόνον», πολλής αγωνίας κα\ σπουδή;

* Πθ£. Κ 15 φνλάξϊΐ χρονήχει μόνον.

»5
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έδεϊτο τδ πράγμα • όταν δέ κα\ πλεονάσαι αυτά προσ-

τάττη ήμΐν ό Δεσπότης, έννδησον δσου πόνου καΐ φρον-

τίδος ήμΐν δεί τοις πιστευθεΐσι. Διά τοι τούτο πιστευ-

θείς τις πέντε τάλαντα, οΰχ δια ένεπιστεύθη προσ-

ήνεγκεν, άλλα κα\ έτερα τοσαϋτα. Εκείνα μέν γάρ τής

τοϋ δεσπδτου φιλανθρωπίας ην Ιδεί δέ κα\ τδν οίκέτην

τήν εαυτού σπουδήν έπιδείξασθαι. "Ομοίως και ό τά

δυΌ τάλαντα πιστευΟε\ς είργάσατο άλλα δύο, κα\ τού-.ο^

Ενεκα ήξιώθη της αυτής τιμής παρά τοϋ ιδίου δεσπό-

του. "Αλλος δέ τις πάλιν εν τάλαντον πιστευΟεΙς κα\

πρ-.σενεγκών αϋτδ όπερ έπιστεύθη, οΰ μειώσας, ουκ

έλαττώσας την παρακαταθήκην, ούκ έξ ημισείας άπο-

δοϋς, επειδή μή τήν πραγματείαν άπεδείξατο, μηδέ

διπλούν προσήνεγκε το πιστευθέν, τήν έσ/άτην Εδωκε

δίκην • κα\ μάλα είκότως. Εί γάρ έβουλόμην, φησίν,

αυτά φυλάττεσθαι μόνον, και άλλην μή γενέσθαι έμ-

πορίαν Ιν αΰτοίς, οϋκ άν αυτά ταϊ; τών δούλων Εδωκα

χερσί. Σϋ δέ μοι βέα τήν φιλανθρωπίαν τοϋ δεσπδτου.

Προσήνεγκεν 6 τά πέντε τάλαντα πιστευθε\ς άλλα

πέντε, κα*ι δ τά δύο, άλλα τοσαϋτα• κα'ι τών αυτών

Εκάτε,',ος άπήλαυσεν άμοι6ών."Ωσπερ γάρ έκείνω εΤ-

πεν Εΰ,δοϋΛε άγαΟε καΐ «ιστέ, έχϊόΛίγα^ς πι

στός , έπϊ ποΛΛών σε καταστήσω • Άτια και τω τά

δύο προσενεγκόντι φησ\ν, Εί , δον,ΐε άγαΟε χάί πι

στέ, ί.ιϊ ό.ΧΙγα ϊ\ς πιστός, έχΐ ποΛΛών σε κατα

στήσω. Ή πρόσοδος οΰχ ή αυτή, κα\ ό μισθδ; ό αύτίς •

οϋτο» κι\ τούτον της αυτής ήξίωσε τιμής. Τί δήποτε ;

"Οτι ού τη ποσότητι τών προσενεχθέντων, άλλα τη δυ

νάμει τών εργαζομένων προσεΐχεν δ Θεός. Εκείνων

μεν γάρ Εκαστος τά κατά δύναμιν έπεδείξατο ■ τδν

πλεονασμδν δέ τών προσενεχθέντων κα\ τήν έλάττωσιν

ού/ ή (ίαΟυμία εκείνου, ουδέ ή σπουδή τούτου, άλλ' ή

δ-.αφορά της παρακαταθήκης έποίησεν. Εκείνος πέντε

Ελαβε, κα\ πέντε άλλα προσήνεγκεν ούτος δύο Ελαβε,

κα\ δύο προσήνεγκε, κα\ κατ' ουδέν ήλάττωται έν τω

της σπουδής λόγω. ΚαΙ γάρ καΙ ουτο; διπλά, κάκεϊνος

διπλά τά πιστευθέντ» είργάσατο • δ δέ εν λαβών απλούν

προσήνεγκε ■ διδ κα\ έκολάζετο.

β'. Ηχούσατε τοίνυν πόση τιμωρία κείται τοις μή

τιραγματευομένοις περ\ τά χρήματα τά δεσποτικά ;

Ούκούν κα\ φυλάξωμεν, κα\ πραγματευσώμεΟα, [670]

κα\ πολλήν έπιδειξώμεθα περί αυτά τήν έμπορίαν. Μή

λεγέτω τις- Ιδιώτης εϊμ\, μαθητής είμι, λόγον ούκ Εχω

διδασκαλίας, άμαθης ών κα\ οϋδενός άξιος. Καν γάρ

ιδιώτης 7)ς, κάν άμαθης, κάν εν τάλαντον πιστευθής,

έργάζου το έγχειρισθέν, καΊ τδν αϋτδν τώ διδάσκοντι

λήψη μισθόν. Άλλ' οτι μέν φυλάττετε τά είρημένα, κα\

μετάπολλήςτήςάκριβείαςκατέχετε, πάνυ πεπίστευκα-

Γνα δέ μή εις τούτο τδν λόγον άπαντα άναλώσωμεν,

φέρε καΙ τά έξης τών χθες ήμΐν λεχθέντων προσθώμεν

έπ\ της υμετέρας αγάπης, τούτον τής φυλακής ϋμΐν

αποδίδοντες τδν μισθόν. Ό γάρ τά πρότερα πιστευΟε\ς

κατ τηρήσας, άξιος άν είη κα\ Ετερα πάλιν λαβείν. Τί

•οϋν ήν τδ διήγημα τδ χθες ήμΐν προτεΰέν ; ΠερΊ τοϋ

ξύλου δ λόγος ήν, καΊ έδείξαμεν ότι ί)δει 6 άνθρωπος το

καλδν κα\ τδ πονηρδν, πρίν ή φαγείν άπδ τοϋ ξύλου,

κα'ι πολλής σοφίας έπεπλήρωτο, άφ' ών έπέθηκε τά

ίνόματα τοις θηρίοις, άφ' ών έπέγνω τήν γυναίκα τήν

Εαυτού , άφ' ών είπε ■ Τούτο ννν όστοντ έχ τών

όστέωνμον • άφ' ών περ'ι τοϋ γάμου διελέχθη καΊ περί

παιδοποιίας, κα\ συζυγίας καΐ πατρδς κα\ μητρδς, άφ'

ών έντολήν Ελαβεν. Ουδέ γάρ έντολήν δίδωσί τις χΛ

νόμον τοϋ πρακτέου καΙ τοϋ μή πρακτέου τώ τδ καλδν

κα\ πονηρον άγνοοϋντι. Σήμερον άναγκαίον ειπείν,

τίνος Ενεκεν, εί μή παρά τοϋ ξύλου τήν γνώσιν ό άν

θρωπος Ελαβε, γνωστδν καλοϋ κα\ πονηρού τδ ξύλον

είρηται ■ ού γάρ μικρδν τδ μαθείν, διά τί ταύτην τήν

προσηγορίαν Εχει κα\ ξύλον. ΚαΙ γάρ ό διάβολος είπεν

ΤΗ άν ι\μέρ(ΐ φάγιμε άπύ τον ςύΛον,διανοιχθήσον-

ται ί'/<ώ>• οΐ <5ρθαΛμο),καΙ ΙσεσΟε ώςθεο'ι,γινώ-

σχοντες χα.ΙΛχ χα\ ποντηρόν. Πώς ουν σϋ λέγεις, φη-

σίν.δτι οϋκ ένέθηκε γνώσιν καλοϋ κα\ πονηροΰ ; Τις

γάρ, είπε μοι, ένέθηκεν ; άρα δ διάβολος ; Να\, φησίν,

ειπών "ΕσεσΟε ώς Οεβ), γινώσχοντες κα.1ύτ κάί

πννι-φόν. Είτα τοϋ εχθρού μοι φέρεις τήν μαρτυρίαν

κα\ τοϋ επίβουλου ; Καίτοι ούτος είπεν, ότι Κα\ θεοί

Ε-εσΟε • αρα ουν κα\ Οεο'ι έγένοντο ; "Ωσπερ ουν ούκ

έγένοντο θεο\, οΰτως ούτε γνώσιν καλοϋ κα'ι πονηρού

τότε ελαβον. Μ'ευστής γάρ έστιν εκείνος , κα\ ουδέν

αληθές φθέγγεται. Έν γάρ τζ άΛηύεία, φησίν, ονχ

εστηχε.

Μή δή τοϋ εχθρού παραγάγωμεν τήν μαρτυρίαν,

άλλ' Γδωμεν άπ' αυτών τών πραγμάτων, τίνος Ενεκϊν,

γνωστδν καλοϋ κα\ πονηρού καλείται τδ ξύλον. Κα\

πρότερον, εί δοκεί, τί ποτέ Ιστι καλδν κα\ πονηρδν έπι-

σκεψώμεθα. Τί ουν έστι καλόν; Ή υπακοή. Τί δέ πο

νηρδν ; Ή παρακοή. Κα\ τέως ήμΐν, ίνα μή πλανώμε-

θα περ\ τήν φύσιν τοϋ καλοϋ κα\ τοΰ πονηρού, άπδ

τών Γραφών ταύτα διακριβούσ0ω."Οτι γάρ τούτο εστί

τδ καλδν κα\ πονηρδν, άκουσον τί φησιν ό προφήτης *

Τί καΛόν, καΙ τί Κι'φιοζ ό θεός έχζητεΤ παρά σοΰ ;

ΕΙπέ τί χα,Ιόν. Ά)*απΐ}ν Κύριοτ τίιν θεότ σον. Όρ?ς

δτι ή υπακοή καλόν ; έκ γάρ τής αγάπης ή υπακοή. Κα\

πάλιν ■ [677] Λύο ποη\ρά, φησ\ν, έποίησεν ό Λαός

μον ούτος • εμέ εγχατέΛιπον πηγην ύδατος ζώντος,

χα) ώρνζαν εαυτο'ς Λάκκους συντετρψμένονς, οϊ

ού δννήσυνται νδωρ σννέγειν. Όράς δτι πονηρδν ή

παρακοή κα\ ή εγκατάλειψις; Τέως ουν τούτο τηρώ-

μεν, δτι καλδν ή υπακοή, κα'ι πονηρδν ή παρακοή, κα\

οΰτως είσόμεθα κάκεϊνο. Κα\ γάρ διά τούτο γνωστδν

καλοϋ και πο^ροκ) καλείται τδ ξύλον, επειδή ή εντολή,

ή γυμνάζουσα τήν ύπακοήν κα'ι τήν παρακοήν, περ\ τδ

ξύλον έγένετο.'Ηδει μένγάρκαίπρδ τούτου δ "Αδάμ,

οτι καλδν μέν ή υπακοή, πονηρδν δέ ή παρακοή • Εμαθϊ

δέ ύστερον σαφέστερον δι' αυτής τών πραγμάτων τής

πείρας."Ωσπερ γάρ κα\ 6 Κάιν ί,δει μένοτικακδνή

άδελφοκτονία κα\ πρ\ν ή σφάξαι τδν άδελφδν αυτού •

οτι γάρ ήδει τ.ον^ρίν δν τδ πράγμα, άκουσον τί φησι •

Αεΰρο, έξέΛΟωμεν εις τύ πεδίον. Καίτοι τίνος Ενεκεν

έλκεις εις τδ πεδίον άπδ τών πατρικών άποσπάσας

αγκαλών τδν άδελφόν ; τί δέ καθιστάς έν έρημία ; τί δέ

γυμνδν ποιείς τής κηδεμονίας ; τί πό^όω τής πατρικής

απάγεις δψεως; τί διακρύπτειςτήντόλμαν, ε! μτ> δέ-

δοικας τήν άμαρτίαν ; τί δέ κα'ι μετά τδ ποιήσαι τδ /

φόνον, πάλιν ερωτώμενος δυσχεραίνεις και ψεύδ^; Τ°"
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ο-μί, ιιηιΐΐα ϋιιΐϋιίιΐκΐίηο ηο -,ΙιΐιΙίοΓβί ίικίίξοι-εΐ : αιηι

νΐ'π) ιιΐ ι•π,ίιιι ιιιιιΙιί|.Ιίι•ι•ιιΐιΐΓ, ιιοϋΐδ Ι>οιηίιιιΐ8 ίιιιροπι-

ι ίΐ, Γιΐ;Ίί;ι ΐ|ΐι;ιηΐππι Ι:ιΙ)ΟΓΪ3 (Ί οιιινι' 8ΪΙ 3 ΐιιιΐήβ, φιί-

Ι'ΙΙι Ο» εΐ)ΙΙΙΙ1ΐίϋ$Α 8ΙΙΙΙΙ, ΟΟΙίΓοΓΟΙΙιΙΐΙΙΙΙ. ΜοΟ φΐίι!.ΙΙΙΙ ,

ηιί ('οιηιιιίδδ.ι Γιιοι πιιΐ ιαίι'ΐιΐ;» φΓιιιψιε ( ΜιιΙΐΙι. 25.

1 Ι. .«/'/• )> ιιοιι ΙοΙ:ιΙ(•ιιι οΐιΐιΐϋΐ, $θϋ ιΙπ|ιΙίΐ'.ιΙ;ι. Γ^ϊηιιι

ίΙΝι (|ΐι ιίοιιι, Ιιοιιίβιιίΐ.Ίΐίδ οπιιιΐ (Ι.ιΐΐιίπί : 50(1 ιφοπυίΐ

εΐίιιιιι Βιτνιιηι 8)ΐ»ιιι οχΐιίίκτο (ΙίΙί^θΐιΓιαπι. δίιΐιίΙίιεΓ

61 ί$ οιιί όΊιο ΙηΙθιιΐΛ Γτεϋίΐα ΓυείΏΐιΙ, :ιϋ:ι ϋιιο ΙιιοπιΙιιβ

«ΚΙ , ΙΐΙψΙι' .(ΙΐΊΙΙ'Ο |>:ΙΠ ΟΙΙΙΙΙ ϋοπιί•ιΗ5 ΙίΟΙΙΟΓΟ ΐΙΊί,ΊΙ.11118

εβί. ΑΙίιιδ νεπ> 1ΊΜΜ15 οιιί Ιηίοιιΐιιιιι ιιιιυιιι οιοιϋΐιιιιι

ΓιιοπιΙ, 61 ίΙΙιιιΙ ίρ-,υπι οΐιΐιιίοι ιιι, ιμκκΙ ΟΓΟίΙίΙιιιη ει°ηΙ ,

ςιιί ιιοιι ίιιιιιιίιιιιοπιΐ, ιιοιι ιΙοΐεηιΐ5 ιοϋΊΙίιίοπιΐ ίΙΙιιιΙ

(ΙοροδίΙυιιι, ιιοφιβ ιϋιιιίιϋιιΐιιιιι 1;ιιι(ιιιιι πιΜίυΌι.ιΙ :

φΐίιι φΐχδΐυιιι ι.οιι ΓοοεΓίΐΙ, ιιεηιιε ϋιιρίίεηΐυηι υυΐυΐε»

Γ:ιΙ, ΐ|ΐκηΙ οιοιίίιυιιι Γιιπ:ιΐ, εχΐι*ειηο δΐιρμϋοίο ρυιιί;ιΐ3

ΓιιίΙ; μι: ιιιοιίιο >;ιικ•. Ν:ιιιι 8Ϊ ε:ι ουδΙθ(Ιίη ΙηιιΙιιιιι νο*

Ιιιΐ58οηι, ϊιιΐ|ΐ:ίι, ηεε ."ιΙίικΙ Ιιιοι (ΐιιι εχ ίίΐϊδ ηοιμιίπ ,

ικιιι ί 1. 1 8οι•νιιπιιιι ιι.ηιιίΐιιικ (ΓΗΐΙίιϋ^ειιι. Τιι νοιο (Ιιι-

ιιιίιιί ΙιεηΪ£ΐΓιΐ»ΐειιι εοιΐδίιΙοΓΑ. 18 ευϊ ΐαίειιία ηυίιχμιβ

<■• ιιιιιιϊ.5-:ι Γικ-ι :ιμ(, ούΐιιΐίΐ »!ία (]υίη(]ΐιε, υΙ ί* ειιϊ ιΐυο ,

:ιίΐΐ'ΐ:ι Ιαιιία, ιΊ ιμιΙοιιι ιιίοι ιμιο [ΐι.ΐΊΐιί.Ί ΓιΊιιΙίΐ. ίΊοιιίιιι

ίΙ.ί ιΐιχϊι : Ειιΐ)<\ μτιί' ΰοηε ικ (ιάΑϊι, αιροΓ ρααΰα /'<-■»* ι

ρΖάίϋ», ίκ/ΐι ι ηιηίΐα Ιίΰοιιιΐίίααηι ( ΙίιιιΙ. ν. 21 ) : δίοοίίαιιι

ΙΙΙι (|ΐιϊ ()ικ> οόΐυίοιιιΐ, 'ιηφΓιΙ, Ειιιμ•, κηε ΰοικ' αΰ/ΊιΙΐΙ;»,

ιιηηΎ \Ηΐιιαι ι'ιιΊαΐί (τάοΐη , «Μ/ητ ιηιιΐια Ια οοιιϋίια.ιηι

{ΙΰίίΙ. ν. 25). Ρπινί'ηΐυ-. ΙιηιιιΙ ίιίειη ι•81 , ει ιιιειοεβ 081

(ΜΐΙοιη : 8ίε εΐ Ιπιηε οοιίοιιι Ιιοιιογο ιΓΐ£χι(ιΐ8 ε»ΐ.

νίιιίιΙ Ϊ13 ? (]ιι.•Ηί:ιιιι ιιΟ:ι οογηιιι ιμι.ο <)1ι|;ι1:ι 8υιι1 <]ΐι:ιιι-

ΐίΐΐΐΙΟΠ), 80(1 0ΙΠΙΙΙ1 \ίΐΙ(11(ΙΙΙ, φ|ί ΠΓβΟΐίΐΙΐί ΙΐΙΟΙΜΙΙ,

.ιΐίεικίουιιΐ [Η;ιΐ8. Ν.ίιιι ιιΐβπμιο ρη> νίι ίΐί ιμκι: 5ΐι:ιι ιιιη

ρηιΊίιιιιι ειαιιΐ ρπι•ϋΐ Ϊ1«_•ι:ι1 : γο8 αιιΐοηι οΙ>Ι:ιΙχ ιιοιι

ιιιιιΙΐίρ1ίθ3ΐ:ε Γιιι•ι;ιιιΙ :ιιιΙ ίιιιιιιίππί.ι• νιΊ οΙ) ίΙΙίιι* φιΐ!»-

νίιιηι, νεΙ οΐι (Ιίϋβοιιΐίιιιιι ϊδΐίιιβ, 80(1 |Π> (ΙοροβϊΙί ιϋ-

νεηίΐβίε. ΙΙΙο (|ΐιίιΐ(|ΐιο αεοερίΐ, ει ουίιιϋΐ αϋα (|ΐιϊιΐ(]ΐιε;

Ιιίι- «εεερϊΐ ιΐυο, ει ουιιιΙΚ ϋιιο,ιιε>ιιιβ ιριοιΙ 3(1 ςΐιηΐίιιπι

•ΐΐίΐΗίΐ, Ίιιίΐ'ΐίοΓ εχβΐίΐίΐ. ^ίι|ΐιϊ(1ϋΐιι ε( Ιιίε (ΙιιρΙίεία, ει

ίΝε ιΐιιρίίεϊη ΙηεΓ3(ιΐ8 οι «τειίϊΐη : Ϊ8 νεΓΟ ηιιί ιιιιιιιη

ίΐιτομι.τ.ιΐ, 8ΐιιΐ])1εχ ϋΙυιΙ ιιΐιΐιιϋΐ ; <]ΐι,ιιιι οΐι εαιιβϋΐιι •>81

εΐϊΛΐιι ε.(8ΐίς:ι[π8.

2. ΛικΙ^ΐίδ ιτςο ςιι;ιιιΙιιιιι ΊΙΙ08 ιικιικμΙ δυρρίίείυπι ,

• 1>ιϊ εχ ιΙιιΐηΊιιίι.Ί* ρεειιιιϋβ ιιε^οΙϊβΓι ιιοιι Γιιειΐιιΐ. Κγγ;ο

ει ειΐ8«χΙΙηιηιΐ8 , ει ΠΓκυΙίοηιυΓ , ει ιιιυΐΐιιηι εχ ίΙίί>

ΙικκΜίι εχΙιϊ1ιε3ΐιιιΐ8. Νυςιιε ϋϊο.ιΐ .ιΙϊΐ|ΐιί8 : 1(Ιίοΐ3 8ΐιιη,

(ΙΪ8εϊ|ιιι1ιΐ8 <•ιιιιι, νιτίιιιιιι (ΙοεΙιίιι:ι: ιιοιι ΙηιΙιοο, <•ιι:ιι

ίιηρεηΐιι» 8ΐιιι εΐ πυΙΙίιιβ ρτειϊϊ. Τιιηιείβί εηίιιι ίιϋοΐα

8ΐ8 , ΙκΊΐ (ΙΪ8(Ίρυ'α8 , Ιίεεί ιιιιιιιη ΓιΙιί ΐαίειιΐιιιιι 8Ϊ( εΐΐ-

(Ιίΐιιηι , ικ μοΐι;ιι•ι• εχ οο ιμιοι) ιϋιί εοιιιιιΓΐ88Βΐη ε»1, εΐ

Γ3ΐιιιΙι:ιιι οιιιιι (ΙοεΙοΓβ ιιιεκ•ΐ(Ι(Ίΐι αεείρίεβ. Λι•. νοβςιιΐ-

(Ιιίιι ι•:ι (|>ι:ι• ιΐίεΐ.ι δΐιηΐ ειιβίοιΙίΓε ει εχ.ιείε ιιιβιιιυΓΪα

Ιγιιογο οιιιιιίιΐ'ΐ οι ειΐο : μ,ίΙ ηε ίιι Ιιοε ΙιιΙβιιι οι.ιΐίοιιπιι

ι;ι.|)θΐκ1.ιιιιπ>, ιι^ο ιμιχ δεφιιιηΐιιι* εη ηιιιι; ιΐίοιβ ίΐιηΐ

ιι ΐι«Ιιί> Ικτι :>ρ'ΐιΙ εηηΐ3ΐειη νεΜίΜπι , 3(Ι]υιιςπιηιΐ8 ,

ει Ιιηηο νοΗϊί οπ^ΐηιΐία; ιιιεΓοεϋεηι ρεκηΐνηηιικ. ΟιΓ

εηίιιι ρΓΪ0Γ3 μϊΙιι ει-ειϋι.ι εοιι&ΟΓνηνίΙ, ϋίςιιιιβ «>1 ΐ|ΐιί

*Ι|3 ΓΙ1Γ8Μ8 30θίρίπΙ. ^Ι|;εΐΐ:ι111 ίμίΐϋΐ ΙΐΙ'ΓΪ ρΓΟ|Ι08ΪΙ3 ΟϋΙ

λ ιΐιιΐιίί ιιαιηιΐίο 1 1>ε Ιϊ^ιιο κοπιιο ργ:ιΙ , εΐ 08(εη>1ίπιιΐδ

Ιιοιίιίιΐι'ΐιι , :ιΐ!ΐεΐ]Ί3ΐιι ϋε Ιιςιιο ειίεπί , Ιιοιιί Μ πιαϋ

Γι>0'ι.ϊιίιιιιειιι Ιι.ιΙιυί&Μ , ιιιιι1ΐ3(|υε τερΙείκιη «ηρίι'ΐιΐία

ΓιιΪ88ε, εχ εο ΐ|ΐΐ'.(1 ιιοιηϊιιη 1»_-&ιϋΗ ίιηρο$υειϊΐ, ψιοΛ

ιιχογοιιι 8ΙΙ3ΜΙ η^ιιονοΓΪΐ , φιοιΙ «ΙίχειιΙ . ΙΙυ: >ιαι:ϊ οί

ι'.τ ο.5ίί/ιιΐ5 ιΐΗ,'ίι ((.β». 2. 23) ; ιμιοιΐ ιΐε ιιιιμΐϋ& ιΐΊϊββπιε-

Γ'( , άβ ΡΓΟ0Γ031ΪΟΙΙ0 ΙιΙΐΙΊ 1)1(1111 , (Ιο οοιι]ιι^'Βΐί οοιι}ιιιι-

εΐίοιιο ει ϋε ρ;>ΐΓβ 3ε ιικιιγο ; ηιιοϋ ιιιαικίίΐΐιιηι ηεοβρη-

ΠΙ. Νε(]υο οη ιη ιιιηιιιΐοΐιιιιι ιΐηΐ ΐ|υ:Μ]ΐΐ3ΐη »ο Ιεςβηι (Ιο

γοΙιικ βΐ'ίοιίϊΐίδ ;ιιιΐ ηοιι §«γοιι(118 ει , (]•ιϊ υοιιιιηι ηο

ηκ'ιΐυιιι ι^πογοΙ. Ηοϋίε (ΙίοεΓΟ ομιτ.ι; ΓιιεπΙ ρΓεΙίυιη ,

(μίΜΜΐ οΙ) (•:ιυ5;ιιιι , 8Ϊ α Ιί|;ιιο 8θϊεηιϊ:ιιιι Ιηιιιιο ιιοη αο

εερίι , Ιίμιιιιιη δοϊειιΐίχ Ιιιιΐιί ηε ιιιαϋ Γυοηΐ ηρριΊΙβ-

Ιιιιιι (Ιύίά. υ. 9) : ιιεηυε βιιιιιι Ιο\ϊ* ιιιοιιιοιιΐί Γιιοπί

(Ιί(Ιίοϊϊ88 , ο ιι γ Ιιχε ηρροΙΙίΐΐίο Ιϊςηο κίι Ίικϋι». Ναιιι ι•1

(Ιί.ιΙιοΙιΐΒ (Ιίχίι : 1>ίΐα άϊΐ ηιαικίαεαηηΐΐ» άι «ο , αρηί-

ιηΐΗΤ οαιίί νβαή , 1 1 ετίιϊι ιίαιΐ <1ίι, ι,άοιία Ιιυηηιη α

ηιιιίηιη (ΙΙήιΙ. 3. 5). ^ιιοιιιοϋο ί§ίΐιΐΓ, ίιΐι|ΐιίΙ, Ιιι ιϋείϊ

δεϊεηΐί.ιιιι ιιοιι ίιιβεηιίββο Ιιοιιί βε ιιιαίί ϊ 1)ιιϊί> νεΓΟ ,

ηυ;ΐ'8θ, ϊη80Γυίΐ? ιιιιιη (Ιίβϋοΐυβ ? ϋεΠο, ίιιηυίΐ , οιιιιι

αΊχεηΐ, Εηιϊ» νοιιΐ άίί, κ'κηιη ίαιηιιη «ι ιηηΐιιηι. Τιιιιι

III ϊςϊΙΙΙΙ' 108ΐί)Ι|ιΊΐίΐΙΙΙΙ ΙΙΐίΙΐϊ ΙΐΟ>ΙΪ8 30ΟΓ8 ε( ϊιι$ϊ(1ίαΐο-

Ηβ? Λΐ(|ΐ•ί ϋΐχϊΐ Ιιίε ι|ΐιοΐ]ΐιε , Κιϊιίί εΐίιιιιι ι.ΐι : ιιιιηι

ίμίιιπ• (Ιιί 8ΐιηΙ Ι:ιαί ? Ι ι ι»ίΐιιι- ϋϋ Γ.ιείί ιιοη 8ΐιηΐ , .-ίο

ηοιριε -οο.ιΐί.Ίηι 6οηί αο η αϋ Ιιιιη αοοοροΓυιιΐ. Μειι -

(Ι. ιχ ειιίιιι 081 ιΙΙο , ιιιΐι.ΐιμιο νεηιιιι ρΐ'οΙοιριίΙιΐΓ : ιιαιιι

ΙιινοίίαΙΐ, ίικ|υίΐ, ιιοη ίΙιΙ'ιί (Ιυιιη. 8. 41).

'.«)• /((/ιιημι κ•ϊι;ιιίϊαι Ιιυιιί (Ι ιηιιΐί ιίο ιοαιΙ,•ηι [ικτιΐ. —

Νο ϊ^ίΐΙΙΓ ίΐΐίΐΐΐϊοϊ ΙεδΙίΐΙΙΟΙίίϋΙΙΙ ρΓΟ(1ΐΙ03ΙΙΐυ8 , 80(1 εχ

ί|ΐ-ί>. Γε»ϋ8 οοΙΙί^α 111(15, ςυ3 (1ε ("ιιιμι Ιί^ιιυιιι 8οίοιιΐί:ε

ϋοΐιί 3ο ιιι:»! ι νοοείιΐΓ. Λο ρηυ8 , 81 νίϋιΊιΐΓ , ηιιίιΙ ^ίι

Ιιοιιυιη 30 ιι,:ιΙιιιιι οοιιϊηΙογοιιμι.•,. Γι;ί.Ι ογ^ο Ιιοηιιιιι

081 ? ()1ιο(ΙίοιιΐΪ3. Ουίϋ ιιιαίιιηι ? ΙιιοϋβϋίοιιΙίιι. Λο 1:ιιι-

ΙΪ8ριτ 3 ιιοϋίδ Ιι.οο εχ ίρ8ΐ8 8οι φΐι.ιίί εχαοΐβ ο\;ΐιιιί-

ιιοΐιΐϋΐ', ιιι: ΓοΓίε, (Ιοιιι Ιιοιιί :ιο ιιιιιΐί ιι»Ιιιγ.ίπι ϊιιι|ιμπ-

ΠΙΙΙ8 , 3|»0ΓΓΙΊΙΙΙΙ«. Ι Ιι Ο ΟΙιίΐιι ϋ880 1)01111111 30 ΙΙΙΙιΙΐΙΜΙ ,

3ΐκΙί φΐο ρ.'ΐοΐιι (ΙοοεβΙ ριορΙιεΜ οιιιιι ϋίείΐ : 1/ιιίιΙ Ι>ο-

ιιιπ" , γ/ ψίίιΐ Ιΐιιιιιίιιια Ιι,ίιϊ ιγιμώίι α Ιβ? 1)'ιο φι\ά ν ι

ίοηηηι. Ι ι ίΙίΓιςαι ΟυίΗΐηιιιη Ιΐαηη (ιιυιιί ( ,Ι/ιϊ/ι. 0. 8).

Υί(Ιο8 Ιιοιιιιιιι ο88ε ούοϋίοιιΙί.Ίΐιι ? 8ίςιιί<1εηι εχ ϋϋβ-

ΟΙϊοιιο οιίΐιΐΓ οΙ)θ(Ιίι.'ΐιΙί.ι. Κι ΠΙΓ8Η8 : ϋαο ηιαίιι (αιΐ ρο-

ρηΐια ΜΚΊΐί Ιιίι• : ηα ιΙΐηϋηχιβηΑηΙ [οηίαη αι/ιιιν ιί'γλ•, ι ί

(οάαχιηΐ ύί/ί αίΐιτηαι εοηΐιίίαε , φαν ιιοη ροΐίηιηΐ ίοιι-

Ι'ιηΐτε α.μιινη (./ιΊ'. 2. 15). \ ιιίι•- ίιΐΐ)Ιΐι'(Ιίοιι(ί»ιιι 01 (Ιο-

πΊίοΐίοηοιη ιιιιιΐιιιιι ο88ο ? ΙΙοο ίβίιιιι• ίηΐεηιη Ιειιοα-

ηιιΐ8, οΙ>«(1ίεηιί.ιιη ϋοηιιιη 0880 , «ΐπ,ιιο ίηοΙιοΗίεηΐκιιιι

ηΐίΐΐιιιη , ει -ίο ίΙΙικΙ ιΐί.ιιιι οοβηα^οεηιυδ. Ν«ιιι ίιΐοίιι ο

Ιιοηιιιιι 8θίοι.ΐία; Ιι• ιιί 30 ηι.ιΐί νοοιιΐυΓ , ψιοιΙ ιιιηικΙ.Ί-

ΐιιιιι ιΐε Ιίςιιο Ιταϋϊΐυιιι Γαεηΐ, οιφιβ οεεββίοηο νεΙ ίη-

οΐιοιίίι-ιιΐί.ι νβΙ οΙιοιΙίοιιΐί.Ί οχογοοΙιιγ. Ναιη 3ΐιΙο;ι 8θίο-

Ιι.'ΐΙ ΛιΙ.ιιιιιΐ8 (ΐΙιο.Ιίΐ'ΐιΐί:ιιιι Ιιοηιιιιι 08>β, ίηουεϋίειιΐίβπι

3ΐιΐεηι ιιι:ι1ιιιιι : ηΐίΐηϊΓυβΙίυι 3ΐιΐοηι ροκΙεα οχ ίρ$3 γο-

πιιιι οχρεηεηΙί3 ϋίιΐίείΐ. 8ί< ιιι βΐίαιη οαπίεπι Γγ:ιΙογιι3ιιι

ιιιαίιιιη 688ε η(ΐνεΓ3ΐ Οιιιιι, νεΙ ηιιΐ•-<|υ»ιιι Γγλιγοπι

μιιιιιι (κτίιίοι οι : ιιι εηίιιι ίιιίοΙΙί^.ΐϊ οιιιιι 8θίνί88ε ιιια-

Ιιιιιι ιιμιι Γιιί>80. , 3ΐιιΙί ηιιίιΐ (ΙίοβΙ : ΙΊιιί, αιαιιιια ιιι

αίΐιιριιιη (ίι'«Μ. 4. ϋ). Υογιμι) (|ΐΐ3 ϋε οηιι-α ΓηιίΓοιιι »

ραίοιιιίβ ιιί, 15 ,ινιιΙ-ιιηι ίη οιιιιιριιηι ΐταίιίβ ? οιιγ ίη ιΐο-

80Γΐο εοιιδΙίΙυί» ? οϋΓ αυχϋ.ο (1 βΐίΐιιΐ Γι'(1ιΙίϋ Τ οιιγ

Ιοη^ε 3 ρ.Ίίοπιο οοιιβρεοΐκ βΐχΐιιείβ ? οιιγ ,ίικΙ.ιχ Γ.κ ί-

ηιΐ8 οθΓϋΙΐ3?,βί ρεοο3ΐιιιη ιιοη ηΤοπηκΙβ* ? ηΐΓβιιίεηι

01 ρ05ΐ 0Χ(1εΠ) ρΐ'ΐριΊΠΙΙ.ι|ι1 ι ιιι 5ΐ:5 ίιιΐιΐίοριιΐιιι ίιιιΐΐ
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^ιιλγ;» ηο ηι«ιιΐίπ5 ? ΟϋΜ εηίηι ιϊιχίδδε( Οοιίδ , ϋΰί ηί

ΛΙ)ιΊ (ταΐετ Ιηα$? ΓΡ*ροη<1ΐδΙί : Ναιηηηϊά αη:ο* [ταΙτί*

ιηι/' (ΐιιη <ηο (ί.'ίΛ. 4. 9) ? Εχ ςυο ΙίφίβΙ , πιπί πιπί ίά

(η-οΐκ: ηοδββΐ, 3(1 ηοο Γηείηυδ ρΓοηιρϊδδε. ΙΙι φΚΐΓ ϊδΐβ

ιΐονοΓβΐ, αηίβηιιαηι οχρεπι-εΙικ , εοεπεπι εδδβ Γβηι

ηιαΙ:ιηι ; ρηδίββ νει•ο ΑΊΑ'ιόι εΐΪΛηι πκιιπΓβδίΐϋδ , ειιπι

|κΐ'ΐι:ιηι βυδίίηυΐΐ ηικίϊν'ιΐφίο, βεηιεηι αε Ιτηηεη» εη$

«ιιρίΓ («ταπί (/Μι/, ν. 12) : δίε οι ίδΐίοβ ρ.Κιτ , ηηΐι'-

ιρκιπι βϋβΓβΙ, 1»οιιϊ 30 π)»Ιί εοεη'ιιίοηο ρο11β1):ιΐ , Ια-

ΓηοΙβί ηοη ίΐη ενίϋοιιίί , αο ειιπι οΌ Ιί<;ηι> εηπιριΐίδδεί.

Ι)ΐοηπι ηρειίίιΐδ.

Μαία τηείϊιιι ηονϊηιαι , ροιίψιαιη ία ρίΐ-ρίίπιΐΊ>ηιι«.

— Μ:ιΙί δοίηιπδ οπιηβδ , β(ϊηπι ηιιΐρφιοιη ϋΐη ρει-ρβ-

ΐΓβπιυβ; η»»ηϊΓο$ΙΪΒ8 νει-ο 03 ιΙΊδοΊηιαβ , ροδίφηπι

ίΙΙ» ροΓρβίΓηνίηΐΗβ , λο ΓηυΗο εΐϊηπι ιηηηίπ»ΐϊυδ , ειιπι

(ΐίΐιι'ιπιιΐΓ. δίε 01Ϊ3Π1 Οπϊη 8είεΙΐ3Ι αυ'κίειη «ιιΐοη ε3κ1<•ηι

ίτίΙβΓηηη) πιαίυηι ε8δθ : ρηβίβη υογο ιΐίάϊείΐ βνΜοη-

ιϊιιβ, ειιηι δπρρΓιε'ιο ιηυ1εΐ3(ιΐ8 οδΐ : ηοδ εηίηι φΐοηιιε

83πίΙ:ιΙ(*ηι ΓΓ-πί Ιμμοπι 0880 ηονίπιιΐδ , ει 3?ςπΐικΙϊηοιη

πίιι ιΐΜ)|ρϋΐ:ιΐη , .ιηΐρφι»πι ί 1»α εχρεπ:ιηιυΓ : ηιυΐΐο

νοΓΟ 00ΠΪΙΙ8, οππι ίη ιηΟΓπυιτι ίηοίοΥΐΊΠΗίδ , ιιίπιΐδςιιβ

ΓΟΪ (ΙΪΚΓΠηίΟΙΙ β£Π080ΪΠ1Ιΐ8.

3. Κ.ίιΙιίμ ιιϊιιιμίιιιι ι-ηΐίοηε ηονοι-.ιΙ βΐίιιηι Λιίαηιυβ

οΙιρϋίρηίΪΛΠι Γοηι υηηηηι 0880, ίιιοΐιειίϊοηΐίιπι \ογο πΐί-

Η>ηι : «Ιβίηοορβ νβΓΟ άϊ(Ιίοί( ενίιΐοηιίιΐδ , οππι Ιϊ^ιιορι-

βΐηΐο β ρηΓηιΙίδο ο]οε(ιΐ3 βδΐ , εΙ αΐι ίΙΙη <•χγϊιΙϊΙ Γοΐίεί-

ι.ιΐβ.Οιιπι ίβίΐητ ϊιι ρεβη.ιιη ΐηειπτβΗι, φ>οϋ, Γ>οο νβ-

ίβιιΐο, Μςιιιιηι άΌβυδΟηΐ, ηι<ιηΐΓο5ΐΐιι.<ΐ οππι ροΓ οχ-

Ι'ΡποιιΜηιιι ροεη» ιΐη ιιϊι , Πβο ηοη ουίειιιροι-ΛΓΟ ηιβ-

Ιιιιιι , αϊ οΙ)ΙοπιροΓ3Γθ Ιιοιιπιη εδβο : ρΐ'ορίεΓοη Ιϊςηιιιη

κείεηΐί.-κ Ι>οι ι ΐ αο ηι.ι1ϊ νοαιΙυτ. Ει <|ΐι:ι (Ιο ο.ίιι8» , > ί

ιιιιιι ίρβ3 Ιίι,Ίΐί ηηΐιιπι 3ΓΪοηΙΪ3ηι ΙκιΙιιιίΙ Ικιιιί εΐ ηιηΐί ,

8Ρ<1 εχ ίρ8» ρπΊΐ:ι ρΓηρίοΓ ίιιΐ)Ι)Ρ(]ίριιΐίηιπ <.1ι (ΙεςιίδΟ-

ιπιιι Ιψπιιιιι ίΠ.αη ηι.ιιιίΓρδΙίιΐδ Ιιοο (Ιίιΐίοίΐ Ιιοιηο, 1ί-

ριυιη δΓΪειιΐίχ υηηΐ 30 ιιι.-ιΐί νοοηΐιΐΓ ? ΟικμΙ ηϊιηίπιιη

Ιιΐε 8<πρΜΐΓΠ! ηιοβ 8ΪΙ , ιιΐιί ΓΟδ ηιικφΐ.ιιη ϊη Ιιιείδ ηυΐ

ΙοιηριιπΙιιΐδ <|ΐιί»ιΐ8ιΙ:ιιη ΗΓΓ.ίιΙοιίΐ , 3 ΓΟυπδ ίΐϋ-; (Ί 1θΡ3

01 10ΙΙΐρι)Ι» νΟΟ.ΊΓΟ. $0(1 III θ1:ιΠ!1δ Ι|ΙΙ0(1 (ΙΪΟΟ Ιί.'ΙΙ,

ίΙΙιΐιΙ ρχι-πιρί•• νοίιίδ ϊΙΙυδίΓηϋο. Ριιίεοδ »Γϊηιΐ3Π(Ιο ΓοιΙίι

Ιδηπε : Ιιο- ηιιίειη ριιΐοηδ νϊοΐηί ιΐρδίηιοιρ ειιπι ηςτορ^ϊ

Γδδοιι! , ΐηαβ δϊηιιιΙΐ38 ηιιχιΐΐΐη οδΐ ογΙπ, οι τοαινΗ

|ιιιΙιίιιιι ΙιιϊπιίείΙΙΐδ : ηοη ιριοϋ ριιίριΐδ ΐιιϊηιΐρϊιϊ:ΐ8

εχιτεοΓΡΐ, δοιΐ ιριοϋ οίιχη ΜΙϋπι ϊηϊπιΐείΐίχ οχηπ.'β βδ•

γρπι (ί.'οι. 2ϋ. 21). δίε οΐ Ιΐςηιιιη δεϊρηίϊχ Ιιοιιί ε( ηιηΐί

νοΡΛίιΐΓ , ηοη ςιιοά ϊρδυιη βο'ιοιίϊα ροΙΙοΓοί , βο<1 ηιιοιΐ

εΪΓεη ΙΙΙικΙ Γ:ιοΐη ρβδοί βεΐβηΐϊχ Ιιοηϊ η<• ιιι:ι 1 ί (ΙοεΙηΓβΐίο.

ΙϊιίΓδίΐδ ριιίοιιπι Γικίίι ΛΙίΓηΙιιιηι , ϊηδϊιΐίπδ ρητηνΐι ΛΙιΊ-

ιιιρΙγιΊι : εοηνϋΐιοηιηί, ϊηϊιηίεΊΓιηδ ιίορββιιρπιηΐ , ηε.

ρηρδίϊΐο ηιιιΐηο ]ιΐΓ3ηιεηΐο ριιίοιιπι ΠΙιιη) Ιιιηπιβιιΐΐ

ριιίοιιιιι ηρρεΙΙηπιιιΐ (/*/<*. 41. 51. 52) ; ηοη ηιιοιΙ ]ιι-

ΐΛδδοί ρυίειίδ, 8β(1 πιιο(Ι οϊγολ ριιίοιιπι ]ιιι•:ιιηοιιΐιιηι

ρΓΓδίίΐυηι βδβεΐ. ΥίεΙοδ Ιοεη ηοη Πβπ ο:ιυδ:ΐδ γογιιπι ,

ΙκοΙ 3 Γβίχιβ ιιοιιιοη 3εεΊ|ΐϊηιιΐ? 8'κιυίϋβηι νηΐιΐο ιιο•

εο35ηπυπι εδί, «ι ίΐΙΗίοεβηΐϋΓβχεπιρΙη , ςπο ηΐίηίίβ-

ΜΊογ.ί Π.ιηΐ ψι»! αίεϊηιιΐδ. ΒιίΓδϋδ οεουΓΓΟίηοδ βϋ>ϊ ιοι-

βΐ.Ίο3 νϊιΐϊΐ ίβεοο βι 0381Γ3 ϋβί , ιιιιιι αρροΐΐανίΐ Ιοεηπ»

Γ.3δΐΓ3 (ΙΗά. 52. 2). Ταηιβίδΐ ΐοευδ εηδίΓα ηοη εδδεί ,

ηϋιίίοιηίηιΐδ 03δΐΓ3 νοε3ΐοδθδΙ Ιοευδ, ηιιίη ϋΐίε εηβΐπ»

νί(Ιι•ι•;ιΐ. \ϊϋθϋ ϊιι αϊ» ενεηΐυ γρϊ , φι.ε ίη Ιοεο ηεοΐιΐο-

ΓίΙ, Ιοειιηι ηρρεΙΙηηΐ ? δίε ι-ΐίαιη Ιϊςηιιιη δεΐειιΐϊ.ο Ιιοιιί

3ε ηι:ιϋ νοε:ιΐιΐΓ . ηοη ψιοϋ ίρδίιηι υοιιί ηιαίίο,ιιε δεϊειι-

ιί.ι ροΙΙοΓΡΐ, 80(1 «ριοιΐ δεϊεηΐϊχ Ιιοιιί αε ππιΓι Γηοια Γυεπί

εΪΓο.ι ίΙΙικΙ ϋεπιοηδ(Γ3(ίο, εΐ ίηοϋοα'ίοηΐίχ βίςυε οηο-

(Ιίειιΐκρ βχρΓΡίι.ιΐϊο. ΚιίΓδυδΟευηι νίϋίι ^^^ο5,ςη:ιηι(1πι

Πεπ ροΐο>ι, πι 30 Ιιοσιΐηε νίαε.ιΙιΐΓ, ει νοεβνίΐ ηηιηεη

Ιοεί ϊΙΙίιΐδ 8ρεήε$ Οβϊ. (.Ιπ.ιγρ '.' Οιιίιΐ ιίάί Οίκιιι (ί.Ί'π.

52. 50),ίηιριίΐ. Πιι:ιιι:ΐ|υ.τηι ιιοηίοοιίδ ϋοϊ βροείεβ ργ.τι,

βοή" » γο (|ΐι:η ενοποιεί ίη Ιοεο, ιι.τία 051 ηρροΙΙαίίη.

Υϊίΐβϋ φΐ3ΐη ιηυΐΐίδ εχ Ιοείβ ιηοΓβηι βίδβ δεπρίοηβ

αοηιοηδίηνρπηίϋδ , πι η Γβΐιιιβ ςατ ηεείιΐβπιιΐ ηο-

ηιίηιι Ιοείδ ϊηιροηηΐ ? Ιϋϊρδϋηί) ηαοςυε ϊιι ιβιιιροηοιι^

βροΓΟ ειιιΐδΐιενίΐ. δειΐ ηε Ι;εαίο νοδ ηΠίρϊηηιιΐδ. :ι?*

δοπηοηοηι 3 ΐΓΐδίίοηΙιιΐδ 3ά ]ιιριιιιιΜογ3 ΐΓηηδΓιτη-

πιιΐδ. Είρηίοι }ηπι (1εΓ:ιΐϊς.ιΐ3 εδί ιτιρηδ νεδίΓα 8ΐιΜί-

Ιί»Γϊ1)Π3 δεηιειιΐϋδ ΊηιιηθΓ3ΐ3 : «ρικρΓορίεΓ ορεΓ* ρπί-

Γιιϊιιι ΓιιργιΙ ϋΙ.-ιιη γο<γρ3γο3ρ <πη; ΐΛ•ΙοιίΙ)υ5ΐ;οΙϊοιί1)υβ-

ςιιβ δοηΐεηΐϋδ ϋί.ιιιι ρηδεείΐ.

Οε ίοηί$ ηρϊί ρπτ ΓΠίΓβηι ϊιιινιΊΪ!. 1.βΙτο αιτ Ίη ρατβ-

άϊιιιηι ΐηΐτοάιιαίια. — ΑιΙ δ3ΐυ(3Γ0 ί^ίΐ(ΐΓ ΓιςιιυπΊ ρηιείδ

Γριΐοηηιιΐδ. ΙΙοε εηϊηι οηιιιίβ ιιιηΐη ευβιυΐϊΐ , φΐ.ι• ίΙΙικΙ

ϊηνεχεΓ.ιΐ : νοΙ ροιίυδ ηοη ίΙΙικΙ ιιιη1;ι ίηνοχοπ'ΐΐ , -<(1

Ιιηηιιι ϊρδο ευηεΟ , φΐ;ε (Ιείικίο Πιιίδΐιΐδ ρΐαηβ δΐΐδΐι;-

Ιίΐ , :ιΐ:|ΐιρ ΪΙΙΪ8 ηιηρϋοΜ ηιυΐΐη Ιιοηη ΊιινεχίΙ. 01» Ιιοο

ίρςιιιη ηίι Ραιιΐιΐδ : ί Ί>ί ιιίιιυνίανίι ιΙιΊηΊΐιηι , ηιρΐΓαΙηιη-

άαιϊι φαιΊα (Ιϊοιη. ο. 20) ; Ιιοο εδί , πΐ3]ιΐδ ο<>( ϋοηιιηι

0113111 ρΡΟΡ.ΤΐΙΙΐη. ΜρΪΓΓΟ ΠΙΓΒΙΙδ 3Ϊ1 : Λ'β» ίϊιΊΙί άϊΐί-

ααηι , χία εΐ άοηηηι (Κοτη. 5. 15) : ηοη φιηηΐιιιη ρεε-

ε.ινϊΐ Ιιπηιο , Ιηηΐιιιη εΐοη.ινίι Πουδ : ηοη ςυαηία ]3-

ρΐυπι, ι.ιη(ιΐ8 βδ( ηη.τδΐιΐδ : ηοη ςιιβηΐυηι η:ιυΓΓ»!<ίιιιιι,

(.ιηΐη Ρΐί πι ηερο(Ϊ3ΐίο Γιιΐΐ : 8βϋ ρ)ιΐΓ3 1>οιιη ΓπεΓβ

(]«3πί ιηοΐη ; οι ιηειίιο. δίφιίϋεηι ιηηία δοηιΐδ ίηνε-

χϊΐ, οι ηιϊιιοΓβ ΟΓηηΐ : Ι)οη3 νεΓΟ ΙβΓςίίιΐδ εδ( Βοιηίηιι?,

φΐοοΪΓεη ΓιιοΓοηΙ ε( ρΙιΐΓ» : ρΐΌρίεΓεβ (ΙίείΙ : Νοη *»>«

άεΐκΐηηι , ϊΐα εΐ ιΐοηυηι. |)ι;ϊικΙο (Ιίδεηηιοη 3(Ι]υηρίΙ :

Χηηΐ}ΐιάίηηιη ηηϊάβηι εχ νηο ίη εοηάειηηαύοηεηι, ψτα-

ίΐα αιιΐηη εχ ηιαΙΓιι ΛΑκύ» ίη )ΗΚίβεαΙϊοηε>η. Οΐιδειι-

Γΐιΐδ Ρδΐ , φίοιΙ οΊχίιηυδ : ί(8φΐε ηεεεδδο 0δ( , υ( οχρο-

δίΐίοπριη ,ΐ(1]ιιιι«ηηιηδ. Λ'ηιη }ΐιύΊύη\η φΑΛεηι , Ιιι» οδΐ

ΡΟμιλ , δΐιρρίίείιιιη , ηιοΓδ ; Εχ «ιιο , δοϊΐίεοί ροεε.ιΐο :

ί-ϊ ,ηίιίοιιι ιιηιιηΊ ροεεηΐιιηι (3η(υπι ηιαίιιηι ίηνοχϊΐ ;

%η\\α νεΓΟ ηοη ϋΐυϋ δοΐιιιη ροοοηίιιηι , βοι) βΐ αΙΪΛ

ητιιιΐΐη δπδΐυΐίΐ. Μείιτο αίεί( : 6'πκίη αηιειιι εχ ηιυΐιϊ*

ιΐβΐϊα'ΐί ίη ]α$ιί/ΪΜ(ϊοηειη. ΡΓορίβΓοη Ιοβηηββ οΓιηηι

Βηρίίδίη εΙ.ιηκιΙι.ιΐ : Εεεε ααηνι Ώεχ , ηοη , φΐί ΐηΙΠί

ρεεεακιηι ΑιΙηηιί , δε<1 , ()η'ι ΐυΙΙϊι ρεεεαίιιιη ιιιηιιΗϊ

[■Ιμιιι. 1. 29). ν'ίιΐίδΐί, ηυο ρ.ιείο ηοιι δίευ( ϋεΐίεΐιιηι,

ίι.ι ρ( ίΐ;ιΐϊ;ι , 8ει1 ρΐιιπι Ιίςηυιη Ιιοο ίη>ο\ίι Ιίυικι, φιαηι

η ρΓίηείρίο ΓαεηιιΙ ίηνεεία ηιηΐ» ?

4. Ηλο ηηιεπι 3 ηιε αίεΐη δοηΙ, ηε 3 ρπηιΪ8 ίΙΙϊϊ ρη-

ΓΡη(ίΙ)Βδ ιΐιιηιηο Ιο ;ιΙΤρρ1ιιιτι ΒΓ^ίΐΓβΠδ. ϋίηΙ)θΙϋ8 ΑιΙη-

ιιιιιηι β]βοίΐ, Ι.ιίΓοηοιη ΟιιΊδΙυδ ίηίΓΟϋΊιχ'ιΙ. Αο αϊβΟΓΟ-

ρηιιΐκιπ) νίόρ. 111ο Ιιοηιίιιοιη ηιιΙΙο ϊιιΓεείιιπ) ρεεεκο,

6β(Ι δοΐα ίηο1)Ρ(1ίβιιΐί:ο ιηηοηΐιι, ρ]ροϊΙ : Οιπδΐιιβ Ιβ-

ΐΓοηεηι ίηηιιπιεΓ3 ρεοε»(οπιιη ςεηειν» βββίίΐιιΐβιη ϊο

ρ.ΐΓ;ιιΙίΜΐηι ΙηίΓοόαχιΙ. Αη ίβίΐιΐΓ Ιιοο ιαηΐιιιιι β8(

αιΐηιίΐ'ηΐιίΐο, ηυοιΐ Ι.ιίΓοηειη ίη ραΓΛηΊδΐιηι ΙηίΓοαΊιχίΙ,

ηΐϊικί νεΓΟ ηίΐιίΐ ? Ροΐοβΐ ει »1ίυϋ ηιη]ϋ5 αίεϊ. Νοη εηίη»

δοΐαιη ΊηΐΓ0(1υ\ϊΐ ΐ3(Γθηοιη, εε<1 ει αηΐε ιηιιηύυιη υιιΐ-
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γάρ Θεού είπόντος-Λοϋ "ΑβεΛ, ό άδεΛφός σον ; εΐ-

πας-Λϊή φνΛαξ είμΐ τον άδεΛφον μον έγώ; "Οθεν

δήλον δτι σαφώς είδώς ήλθεν έπ\ τήν έργασίαν ταύτην.

"12σπερ οδν ουτος•ήδει μέν κα\ προ τής 7τείρος δτο κα-

χόν 6 φόνος, Ιμαθε δε σαφέστερον κα\ μετά ταύτα, δτε

τήν τιμωρίαν έδέξατο, χα\ ήκουσε • Στένων χαϊ τρέ

μων Ισχι έπϊ τής γης • ούτω χα\ δ πατήρ τούτου είχε

τοϋ χαλοΰ χα\ τοΰ χαχοΰ χαϊ πρδ τοϋ φαγεϊν τήν γνώ

σιν, ε! κα\ μή οϋτω σαφή,ώς μετά τήν τοϋ ξύλου βρώ

σιν. Τί λέγω ;

Τά γάρ καχά πάντες οΓδαμεν κα\ πρ\ν ή πράξαι,

σαφέστερον δε μανθάνομεν μετά τό πρδξαι- πολλω

δε σαφέστερον, όταν χολαζώμεθα. Ούτω καϊ δ Κάϊν

ήδει μέν ότι κακόν ή άδελφοχτονία χα\ προ τούτου•

έμαθε 6έ ύστερον διά τής χολάσεως σαφέστερον •

έπε\ χα\ ημείς οΓδαμεν δτι καλδν ή ύγίεια, χα\ φορτι-

χδν ή νόσος χα\ πρδ της πείρας• πολλω δέ μάλλον, δταν

είς τήν νόσον έμπέσωμεν, αμφοτέρων τήν διαφοράν

γινώσχομεν.

γ'. Τδν αύτδν δή τρόπον χαϊ ό Αδάμ ήδει μέν δτι

χαλδν ή υπακοή, και κακδν ή παρακοή • ύστερον δε

σαφέστερον έμαθεν, οτε τοΰ ξύλου γευσάμενος έξε-

6λήθη τοϋ παραδείσου, κα\ τής μακαριότητος εκείνης

έξέπεσεν. Έπε\ οδν είς τιμωρίαν ένέπεσεν, ότι, τοΰ

θεού χωλύσαντος, έγεύσατο τοΰ ξύλου, ή τιμωρία

αύτδν σαφέστερον έπαίδευσε διά τής πείρας, οίον χα

κί;•/ θεοΰ παρακούειν, κα\ οίον ύπακούειν καλόν • διά

τούτο γνωστόν καλού κα\ πονηρού τδ ξύλον καλείται.

Κα\ τίνος Ενεκεν, εί μή αυτή ή φύσις τοΰ ξύλου τήν

γνώσιν εΤχε τοΰ καλού καΐ τοΰ πονηρού, άλλ' εκ τής

τιμωρίας τής διά τήν παρακοήν τήν έπϊ τω ξύλω σα

φέστερον τούτο ΙμαΟεν ό άνθρωπος, γνωστόν χαλοΰ

χα\ πονηρού τδ ξύλον καλείται ; "Οτι 10ος τή Γραφή

τούτο, έπειδάν τδ πράγμα γένηται, ή έν τόποις, [678]

ή έν καιροϊς,άπδ τών πραγμάτων καλεϊν και τους τό

πους κα\ τους καιρούς. Κα\ ίνα σαφέστερον γένηται

τδ λεγόμενον, έπ\ υποδείγματος ύμϊν τοΰτο ποιήσω

φανερόν. Ό Ίσαάχ ποτέ φρέατα ώρυξε• ταΰτα τά

φρέατα επεχείρησαν οΐ γείτονες διαφΟεΐραι• έντεΰβεν

έγένετό τις απέχθεια, καΐ έκάλεσετδ φρέαρ "Εχθραν

ούκ επειδή αύτδ τδ φρέαρ ήχθρανεν, άλλ' επειδή περ'.

αύτδ ή έχθρα γέγονεν. Ούτω κα\ τδ ξύλον γνωστόν

καλού κα\ πονηρού καλείται, ούκ έίιειδή αύτδ είχε

γνώσιν, άλλ' επειδή περί αύτδ έγένετο δ έλεγχος τής

γνώσεως τοΰ καλού καϊ τού πονηρού. Πάλιν ώρυξε

φρέαρ δ Αβραάμ, έπεβούλευσεν ό 'Λβιμέλεχ * συν-

ήλθον, κατέλυσαν τήν ϊχθραν, κα\ όρκους δόντες άλ-

λήλοις, έκάλεσαν τδ φρέαρ εκείνο Φρέαρ δρκου • ούκ

επειδή τδ φρέαρ ώμοσεν, άλλ' επειδή περ\ τδ φρέαρ

4 όρκος έγένετο. Όράς πώς ούχ\ τώ? πραγμάτων οί

τόποι αίτιοι γίνονται, εί κα\ τών πραγμάτων λαμ-

βάνουσι τά ονόματα ; Κα\ γάρ πολλή ανάγκη παρα-

γαγείν παραδείγματα, ώστε σαφέστερον γενέσθαι τδ

λεγόμενον. Πάλιν εΐδεν ό "Ιακώβ αγγέλους άπαντή-

σοντας αύτώ κα\ παρεμβολήν θεού , καϊ έκάλεσε

τδν τόπον Παρεμβολήν. Καίτοι ούχ δ τόπος ήν ή

παρεμβολή, άλλ' όμως εκλήθη δ τόπος Παρεμβολή,

επειδή εκεί είδε τήν παρεμβολήν. Όράς πώς άπδ

τοΰ πράγματος τοΰ συμβάντος έν τω τόπω τδν .τό

πον ώνόμασεν ; Ούτω κα\ τδ ξύλον γνωστόν χαλοΰ

χα\ πονηροΰ καλείται, ούκ επειδή αύτδ εΤχε γνώσιν

καλοΰ κα\ πονηροΰ, άλλ' επειδή περί αύτδ έγένετο ή

άπδδειξις τής γνώσεως τοΰ καλού καΐ τού πονηροΰ,

κα\ ή γυμνάσια τής παρακοής χα\ τής ύπίκοής. Πά

λιν είδε τδν θεδν δ Ιακώβ, ώς ίδεϊν άνθρώπω δυνα-

τδν ήν,κα\ έκάλεσε τδ δνοματού τόπου εκείνου Είδος

θεον. Διά τ! • "Οτι εΐδον τδν θεύν, φησί. Κα\ μήν

ούχ δ τόπος είδος θεού ην, άλλ' άπδ τού πράγματος

τοΰ συμβάντος έν τφ τόπω ή προσηγορία γέγονεν.

Όράς διά πόσων άποδέδεικται , ότι εθος τή Γραφή

άπδ τών πραγμάτων τών συμβαινόντων έν τοις τόποις

αυτούς τους τόπους καλεϊν; Τδ αύτδ δέ τοΰτο κα\

έπϊ καιρών ποιείν είωθεν. Άλλ' ίνα μή κατατείνωμεν

δμάς, φέρε μεταγάγωμεν τδνλδγον άπδ τών σκυθρω

πότερων έπ\ τά φαιδρότερα. Κα\ γάρ ϊκαμεν υμών ή

διάνοια τοις λεπτοτέροις νοήμασιν ένδιατρίβουσα •

διόπερ αυτήν άναπαΰσαι καλδν, τοις άφελεστέροις καΐ

φαιδροτέροις διαιτώντας νοήμασιν.

Έπανίωμεν τοίνυν έπ\ τδ σωτήριον τοΰ σταυρού

ξύλον. Τούτο γάρ, τούτο πάντα ανέλυσε τά δεινά,

όσα εκείνο εισήγαγε • μάλλον δέ ούκ εκείνο εισήγαγε

τά δεινά, άλλ' δ άνθρωπος άπαντα, άπερ μετά πολλής

ύστερον ανέλυσε τής περιουσίας δ Χριστός, πολλω

μείζονα αυτών είσαγαγών αγαθά. Δι' αύτδ τούτο δ

Παύλος φησιν • "Οπου έπΛεόνασεν τ) αμαρτία ,

ϋπερεπερίσσευσεν ή χάρις• τουτέστι, μείζον τδ

δώρον τοΰ αμαρτήματος. Διά τούτο πάλιν φησίν ■

Ούχ ώς τό παράπτωμα, οϋτω καϊ τύ χάρισμα:

ούχ δσον ήμαρτεν δ άνθρωπος, τοσούτον έχαρίσατο δ

θεός • ούχ δση ή ζημία, τοσαύτη [679] καϊ ή πραγμα

τεία • ούχ όσον τδ ναυάγιον, τοσαύτη κα\ ή εμπορία ■

άλλα πλείω τά αγαθά τών κακών • χα\ είχότως. Τά

μέν γάρ κακά δούλος εισήγαγε, κα'ι έλάττονα ήν• τά

δέ αγαθά Δεσπότης έχαρίσατο, διδ κα\ πλείονα ήν.

Διά τούτο φησιν • Ούχ ώς τύ παράπτωμα, οϋτω χαϊ

τύ χάρισμα. Είτα επάγει καϊ τήν διαφοράν • Τό μέν

γάρ χρ'μα εξ ένύς είς χατάκριμα, τύ δέ χάρισμα

έχ ποΛΛων παραπτωμάτων είς δικαίωμα, Άσα-

φέστερον τδ είρημένον • ούκοΰν ανάγκη τήν λύοιν

έπαγαγεΐν. Τό μέν γάρ χρΤμα, τουτέστιν ή χόλασις,

ή τιμωρία, δ θάνατος • Έξ ένύς , τουτέστιν άμαρτή^

ματος • Μία γάρ, φησίν, αμαρτία τοσοΰτον εισήγαγε

χακόν • τδ δέ χάρισμα ούκ έκείνην μόνην τήν άμαρ-

τίαν Ιλυσεν, άλλα κα\ ετέρας πολλάς. Διά τοΰτο λέ

γει • Τύ δέ χάρισμα έχ πο.ΙΛών παραπτωμάτων είς

δικαίωμα. Διά τούτο καϊ δ Ιωάννης ό βαπτιστής

έδόα • "Ιδε ό αμνός τον θεον, ούχ\, δ αΓρων τήν

άμαρτίαντοΰ Αδάμ, άλλ', Ό αϊρων την άμαρτίαν

τοΰ κόσμου. ΕΤδες πώς ούχ ώς τδ παράπτωμα, ούτω

κα\ τδ χάρισμα , άλλα πλείονα είσήγαγε τοΰτο τδ

ξύλον αγαθά τών παρά τήν αρχήν είσενεχθέντων .

χαχών ;

δ'. Ταΰτα δέ είπον, ίνα μή νομίσης έπηρεάζεσθαί σε

παρά τών πρώτων. Έξέβαλεν δ διάβολος τδν Αδάμ,

είσήγαγε τδν ληστήν δ Χριστός. Κα\ σχόπει τδ διάφο-

ρον. Εκείνος ούκ Εχοντα άμαρτίαν τδν άνθρωπον,

άλλα μίαν κηλίδα παρακοής, έξέβαλρν • δ Χριστές

ληστήν μυρία φορτία αμαρτημάτων βαστάζοντα ούτως

είσήγαγεν είς τδν παράδεισον. ΤΑρ' ούν τούτο μόνον

τδ θαΰμά έστιν, ότι ληστήν είσήγαγεν είς παράδεισον,

άλλο δέ ουδέν ; "Εστί κα\ άλλο μείζον ειπείν. Ού γάρ

ληστήν είσήγαγε μόνον, άλλα κα\ πρδ τής οικουμένης

άπάσης, κα\ πρδ τών αποστόλων ίνα μηδείς τών
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|,.ετά ταύτα άπογνώ τήν εϊεοδΌν, μηοβ άπελπίση τήν

σωτηρίαν τήν Εαυτού, τδν μυρίων γέμοντα κακών εν

ταίς βασιλικαϊς αύλαίς στρεφδμενον δρών 'Λλλ' ΐδι»»-

μιν, μή πόνους έπεδείξατο και κατορθώματα κα\ καρ

πούς 6 ληστής. Ουδέ τοΰτο Εστίν είπεϊν, άλλ' άπδ

ψιλοΰ βήματος, άπδ πίστεως μόνης πρδ των αποστό

λων βίσεπήδησεν εις τδν παράδεισον, ίνα μάθης δτ•

ούχ ή εκείνου ευγνωμοσύνη τοσούτον ίσχυσεν, δσον

«οΰ άεσπότου ή φιλανθροιπία τδ πάν έποίησε. Τί γάρ

είπεν δλβστής ; τί δέ Επραξεν ; ένήστευσεν ; έδάκρυσεν;

περιεσχίσατο ; μετάνοιαν έπεδείξατο έν πολλψ τώ

νρόνω ; Ουδαμώς* άλλ' έν αύτώ τώ σταυρώ μετά την

απόφασιν βΐύ-τ,ρίας Ετυχεν. "Ορα τάχος• άπδ σταυρού

εις ούρανδν, άπδ καταδίκης εις σωτηρίαν. Τίνα έστ\ν

4ρα εκείνα τά βήματα; πόσην Εχει την δύναμιν, ότι

τοσαΰτα τούτω έκόμισεν αγαθά ; ΜνήσΰητΙ μου,φι\•

σ\ν, έν τ{\ βασιΛεΙα σου. Καί τί τούτο ; "Ιΐτησε λαβείν

αγαθά, οΰ σπουδήν τήν δ:' Εργων έπεδείξατο• άλλ' δ

την καρδίαν αυτού είδως, ού τοις (5ήμασι προσέσχεν,

αλλά τή διαθέσει τής διανοίας. 01 μέν γάρ προφητι

κών άπολαύσαντες διδαγμάτων, οί τά σημεία ίδοντες,

οι τά Βαύματα θεασάμενοι, Ιλεγον περ\ τού Χριστού,

[680] δτι Δαιμοηον έχει, κα\, ΠΛανφ τδν δχΛον

Ι δε ληστής μή προφητών άκουσας, μή θαύματα Ιδών,

Ιδών έπ\ τού σταυρού προσηλωμένον, οΰ προσέσχε τί)

ατιμία, ούκ είδε τήν άδοξίαν, άλλ' εις τήν θεότητα

αυτήν ιδών, Μνήσθιχτί μου, φησίν, έν τή βασιΛεία

σου. Καινδν τούτο κα\ παράδοξον. Σταυρδν δρας,

κα\ βασιλείας μέμνησαι; Τί βασιλεία; άξιον είδες;

Έσταυρωμένονάνθρωπον, όαπιζόμενον, χλευαζόμε-

νον, κατηγορούμενον, έμπτυόμενον, μαστιζόμενον ■

ταύτα ουν βασιλείας άς'.α, εϊπέ μοι ; Όρας δτι τοις

τής πίστεως Εδλεπεν δφΟαλμοϊς, κα'ι ού τά φαινόμενα

έξήταζβ ; Λά τοΰτο ούτε ο θεδς τά όήματα έξήταζε

τά ψιλά, άλλ' ώσπερ ούτος ε'ιδεν εις τήν θεότητα,

ούτως ί θεδς εΐδεν ε!ς τήν καρδίαν τού ληστού , καί

φηαι • Σήμερον μετ' έμοΰ έστ\ έν τφ χαραδείσφ.

Ενταύθα προσέχετε • ζήτημα γάρ ού τδ τυχδν

έπιφύεται. Κα\ γάρ οί Μανιχαίοι, οί κύνες, οί έννεο\

κα\ λυττώντες, τδ σχήμα μέν έπιδείκνυνται επιει

κείας, τήν χαλεπήν δέ Ενδον Εχουσι τών κυνών

μανίαν, κα\ κατακρύπτουσι τή δορά" τού προβάτου

τδν λύκον. Άλλα μή τδ φαινδμενον ίδης, άλλα τδ

Ενδον κεκρυμμένον θηρίον έξέτασον. Ούτοι τοίνυν

4πιλα5όμενοι τού χωρίου τούτου φασίν'Είπεν ό Χρι

στός• Αμήν, αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' έμοΰ !ση

έν τώ παραδείσω ■ ούκούν άντίδοσις ήδη γέγονε τών

αγαθών, χα\ περιττή ή άνάστασις. Εί γάρ έν εκείνη

*$ ήμερα άπέλαβεν ό ληστής τά αγαθά, τδ δέ σώμα

βύτού ούκ ανέστη ούδέπω καί τήμερον, ούκ Εσται

«αμάτων λοιπδν άνάστασις. ΤΑρα ένοήσατε τδ λεχθέν,

ή δεύτερον αϋτδ πάλιν ειπείν ανάγκη ; Αμήν, αμήν

£έγω σοι, σήμερον μετ' έμοΰ έσ-η έν τφ χαρά•

ΟΐΙσφ. ΕΙαήλθεν ούν, φησ'ιν , εις τδν παράδεισον ό

ληστής ού μετά τού σώματος ■ πώς γάρ, οπότε ούκ

ετάφη τδ σώμα αίιταϋ, ουδέ διελύθη καί κόνις έγέ-

νιτο ; κα'ι ούδαμοΰ εΓρηται, ότι άνέστησεν, 6 Χριστδς

αυτόν. Ει δέ «ίσήγαγε, τδν ληστήν , κα\ χωρίς τού

σώματος άπέλαυσε ιών αγαθών, εύδηλον δτι σώματος

ούκ Εστίν άνάστασις. Εί γάρ ήν σώματος άνάστασις,

ούκ άν είπε • Σήμερον μετ' έμοΰ ίση έν τφ χαρα-

ΐείσφ, άλλ', έν τώ καιρώ τής συντέλειας, δταν

«ομάτων άνάστασις ή. Εϊ δέ ήδη εισήγαγε τδν

ληστήν, τδ οέ σώμα αΰτοϋ φΟίρέν Ιμεινεν ίξΐι), εύδη

λον δτι σωμάτων άνάστασις ούκ Εστί. Ταύτα έκεΐνοι-

δέχεσθε δέ λοιπδν κα\ τάπ:ρ' ημών-, μάλλον 8έ ού τί

πορ' ήμώ-/, άλλα τά πάρα τής θείας Γραφής• ού γάρ

τά ημέτερα λέγομεν, άλλα τάτοΰ άγιου Πνεύματο;.

Τί λέγεις ; ού κοινωνεί τών στεφάνων ή σαρξ; Άλλ'

ν μέν τοίς πόνοις έκοινώνησεν. Εν δέ τοις μισθοίς

αποστερείται ; καί δτε μέν άγωνίζεσθαι Εδει, τδ πλέον

έδέξατο τών ιδρωτών ■ δτε δέ στεφάνων καιρδς, μόνη ή

ψυχή στεφανοΰται ; Ούκ άκούεις τού Παύλου λέγον

τος, δτι Πιιραστηναι 'ήμας δει έμπροσθεν τον βή

ματος τοϋ Χ^ιστοϋ, ίνα εχαστος χομίσιχται τΐι

Ιδια τοΰ σώματος, αρύς ά εχραξεν , είτε άγίΐθύν,

είτε χακύν; Ούκ άκούεις αυτού λέγοντος πάλιν •

Λεΐ τύ Ονητόν τούτο ένδϋσασΟαι άΰανασΐαν, χαϊ

τύ ρΟαρτύν τούτο ένδϋσασΟαι ά?0αρσ1αν ; [681 1

Τύ θνητύν, ποίον ; τήν ψυχήν, ή τδ σώμα ; Εύδηλον

ότι τδ σώμα• ή γάρ ψυχή φύσει αθάνατος, θνητδν δέ

φύσει τδ σώμα. 'Αλλά πολλά περικόπτουσι τούτων •

πλην καί άπ' αυτών τών ϋπολελειμμένων τήν

συγγένειαν τών περικοπέντι^ν έλέγξομεν. Είσηλθεν

είς τδν παράδεισον 6 ληστής, φησί. Κα\ τί τούτο;

μή γάρ ταΰτά έστι τά αγαθά, άπερ δ θεδς ήμίν

επαγγέλλεται ;

ε'. Ούκάκούειςτού Παύλου περ\ τά αγαθά εκείνα τί

φησιν ; "Α όρθαίμός οΰχ εΤδε, χαϊ ους ονχ ήχοι•σε,

χαϊ έχΐ χαρδίαν άνθρωπου ούχ ά*•έ£τ\ • τδν δι

παράδεισον κα\ όφθαλμδς είδε τοΰ 'Αδάμ, κα\ ους

ήκουσε , καί καρέία άνθρωπου έδέξατο • περί γάρ

αυτού τοσαύτας ημέρας διαλεγόμεθα • πώς οΰν άπέ-

λαβε τά αγαθά ό ληστής ; Ού γάρ είς παράδεισον

επαγγέλλεται είσαγαγεΐν ήμας έ θεός, άλλ' εις αύτδν.

τδν ούρανόν • ουδέ βασιλείαν παραδείσου, άλλα βα-

σιλείαν ουρανών έκήρυξεν. "ίίρξατο γάρ, φησ'ι,

χηρύττειν χαϊ Λέγειν Μετανοείτε- ήγγιχε γύρ,

ούχ ή βασιλεία τοΰ παραδείσου, άλλ', ή βασιΜϊα.

τών ουρανών. Άπώλεσαςμένγάρ παράδεισον, Εδωκε

δέ σοι ό θεδς τδν ούρανδν, ίνα και τήν οίκείαν φιλαν-

θρωπίαν έπιδείξηται, κα\ τδν διάβολον δάκη, δεικνύς

δτι καν μυρία τώ τών άνθρώ-ων έπιβουλεύση γένει,

ουδέν Εσται πλέον αύτώ, τού θεοΰ πρδς μείζονα άεΐ

τιμήν ήμάςάνάγοντος. 'Απώλεσας τοίνυν τ^ράδεισον,

καί άνέωξέ σοι ό θεδς τδν ούρανόν κατεδικάσθης

πόνω προσκαίρφ. καί έτιμήθης ζωή αίωνίω. Έχέλευσε

τή γή άκανθας καί τριβόλους άνενεγκείν, κα'ι έβλά-

στησέ σοι καρπδν Πνεύματος ή ψυχή. Όρας πώς

μείζων ή εύπορία τής ζημίας; πώς πλείωνδ πλούτος;

Οιόν τι λέγω • Επλασεν 4 θεδς τδν άνθρωπον άπδ γής

κα\ ύδατος, κα\ ΕΟετο αύτδν ^ν τψ παραδείσω. Ούκ

έγένετο χρήσιμος 6 πλασθε\ς, άλλα διεστράφη. Ούκέτι

λοιπδν άπδ γής κα\ ύδατος αύτδν άναπλάττει, άλλ' έξ

ύδατος κα\ Πνεύματος ■ κα\ ούκ έτι παράδεισον επαγ

γέλλεται πρδς αύτδν , άλλα βασιλείαν ουρανών. Κα\

δπως, άκουε. Νικόδημου γάρ τοϋ άρχοντος τών Ιου

δαίων καταπεσόντος , κα\ τήν ενταύθα γέννησιν.

έπιζητοΰντος κα\ λέγοντος , αδύνατον είναι γέροντα

γεννηθήναι άνωθεν, δρα πώς δ Χριστδς σαφέστερον

αύτώ αποκαλύπτει τής γεννήσεως τδν τρόπον. Έάν

μή τις γεννηθή έξ ύδατος χαϊ Πνεύματος, ού
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νοι*κιιηι , βΐ ηηΐβ ηρο8ΐ«1ο$ : ηε α,υίδ ροίΐοΓοπιηι 50

ιημΓ6<1ί ροβδε ιΙεβροΓεί , ηοφιο δροηι οιηιιοιη μι:ι; 83-

ΐιιΐϊ» ;ιΙι]ίοΊ;ιΐ , οιιιιι ίηηιιιηοπδ $ε:ιΐοιιΙοιιι ηιηΐίϋ $β ίο

α-ςίο νοΓδαπ ρ:ι1»ιίο νίιΙοΛί. 5θ(1 εοιιβίϋεΐΌΐηιΐδ , ηυιη

Ι:ιΙιογο5 οι Γβοΐβ Γ:κ•ΐα οι Γπιοΐυ$ εχΐιίΐιυιτίΐ Ι.ιίπι. Νβ

Ιιοε ιριίιΐβιη ιΐίοί ροΐοίΐ, βοιΙ ικιιΐο νοι•1»ο ρι-οίηιο, βοΐα

Ιί<1ο οχΙΓιΙιίΐη ίη ρ.Ίΐ-3ΐΙίδυηι πηΐε »ρο<>1ο1οδ ίη$ί1Πΐ , ιιΐ

ίηΐεΙΓΐ£3$ ηηηο}ιι$ ρΓυΙιίΐηίοιη ΙηιιΙιιιιι ?α1ιιϊ<-8β, νοηιπι

Ι>οηιίηί Ι>οηί|;ηί(.ιΙβιιι Ιοίιιηι ηοβοιίυιιι ρβΓί'βϊδββ. Οπιο"

ειιϊιιι ΙιιΙγο ι1ίχίΐ? ίριίι] Γβείΐί ηιιηι ]β,)υιΐ3Υίΐ? ιιιιιη

ΙΙονίΓ' ιιιιιΐ) 8ε :ιΠ1ίχίΐ? ηυιη Ιοπςο Ιοηιροτβ ραβηίΐεη-

ιί:ιιιι ε\1ιίϋιιίι? Νοψι.κριηιη : βεά ίιι ί|•63 οι•υοο ρο$1

κιιιιίειιΓιαιιι δβΐυΐαη οΐιΐίιιιιίι. νίοΌ εοίοπίιιίοιιι : α

ιτικ ι> ίη εχΐυιιι, η δΐιρρϋείο Ίιι βαίιιιοιιι. (3ιι.ό ριίΓΓΟ

ϊΐιιιΐ ϋΙ;ι νοιυ;ι? ΐ|ΐι;ιιη Ιαηϋοηι νίιιι ΙΐίΐΙιυιιΙ, ιιΐ Ιιυε ιιηο

ιηιιία εηιι$οΐ|υοΐΌΐιιι- Ιιοιι,ι .' Μεηιεηΐο ηιά , ίιιφιίΐ, ίη

τει/ηο ΐιω (ί.Μ. 23. 42). Οιιίϋ Ιιοε Γυί ο*ι? ΡοΐϋΙ ϋοιια

ιΙ.ιι ί, ιιοιι ορεί'ίϋιιδ ίρδίδ ΜιΐιΠιιιιι ιιΙ'ιιιιι :ιιΙΙιϋιΐιίι :

τοπιπι ίβ οιι ί ι-οΓ ε]ιΐ8 ιιοΐυιη ει .α , ηυιι βΐιβηιΐίΐ ;ιϋ

υ6γΙ>3 , 96(1 3(1 ηιοηΐίδ αΠεείυπι. Ναιη ίΙΙί πυίυΌιη (ριί

ρΓορΙιείηηιηι Γυεηιιιΐ ιΐυειιιηεηιίβ ίη^ίπιοΐί , ιριί 815113

νίιΙίτ:ΐιιΙ, ιριί ιηίι ;κ:ιιΙ.ι ΓιιοηηΙ εοηίειηρίαΐί, (Ιο ΟΙιπ-

8ΐυ (ΙίιεΙιαιιΙ : ΰαχηοιιίιηη ΙκιΟα, 61 , 8εάαάΙ Ιατοαηι

{ΜαίιΙι. II. 18) : 1;ιΙιό μτο, ιριί ρΓορΙιβ(α$ ιιοιι αυ-

ϋίοΓ.ιΐ, ιριί ρΓυιϋςία ιιοιι νΜι'ΐαι, (ριί ίιι επιεε δυίΐίχυιη

νίοΌηι, ιιοιι αΐΐεηύϊι η<1 ί£ΐιοιηίη'ΐ3ΐιι, ηοη ΓΟδρβχίΐ 3(1

ίιιϊ:ιιι>ίαιιι, 8ο<1 ιΐίνίηίΐίΐίοιιι ίρδηιη οοηίίιΐοηηκ, 'Ιε-

ιικιιΐυ, Ίηιριίι, ηιά ίιι τεφηο ίιιο. Ηοε 83ηε ηονιιιη οΐ

ί|ΙΙ1Μΐ.Ίΐΐ)ΙΙ1. ('.ΠΙΙ'ΟΙΙΙ νίιΐοβ, εΐ Γ6£1ΐί ηΐΟΠ)ίΐΐίδΙί? ί}ιιί(1

ιΐίμιιιιηι Γ0£ηο νκΐίβΐί ? ΙΙυιηίιιοηι οπιοίΠχιιηι , αίαρϊβ

ο;γμιιιι, ίΙΙιΐίΐιιιι, ηοοιίί,ηΐιιπι , δρυιϊϋ εοηβρεΓδυιιι, Πα-

βεΙΙαίυηι : Ιιχεοϋιο δυηΐ, α,υχδο, ϋί^ηα ιό^ίιο ? ΥίοΌδ

βυηι οοαίίδ ΙίιΙί'ί Γ08ρεχί880 , ιιοιι ο;ι ςιιχ ιιρρηί'οΐκιιιΐ

βχροιΐ(1ί$$ο ? ΡίορίεΓεα ιιοιριο ϋοιιβ ιιιιϋα νοιΙια οχ-

ροιιυΌΙΐϋΐ , $6(1 ιιΐ ίΙΙο ίη ϋίνίιιίΐαίοιη , βίε Ι)οιι& ίη οογ

Ι:ιΙγ ιιίί Γθ$ρίοίο1>3ΐ, εΐ αίΐ : ΙΙοάϊε ηχεεαηχ ετϊ» ίη ρα•

«ηίίίιο (Ζ.«ί. 23. 43).

ϋΙ>)ί€ΐΊοιιοη τ([εΙΙϊί ΜαηϊοΗαεοτηιη. — Ηοε Ιοεο 31-

ιοικϋΐι: : 8ίι|ϋί(1οηι (]υχ$ΐίο ηοη νυΙ$:ιη$ οχοπΙιιγ. Ν:ιηι

Μαηϊεΐιχί, εαηε$ ηιυΐί εΐ Γαίιίϋΐ, 8ρεείειη ηυίϋεηι |ιγ.ο

86 Ιί'πιιιΐ ιιιοιίο^ΐίχ•, ίη1υ$ νεΓΟ ριανοιιι ("ΐιιιιιιι ίη$ϋ-

1 1 1 :ι ■ ι > Γονειιΐ, εΙ υνί& ρεΙΙε Ιυρυιιι οεειιΐΐαηΐ. Αι Ιιι ηε

•ρκχΙ βρραΐ'οΐ αβρίείαβ, νοπιιη ίηΐυβ ΙαΙοηίοιη ΙιοΙΙιιαπ)

ρεΓνοβίίβ». (8ΐί ει^ο Ιοευιη Ιιυηε 3ΐτίρίοιιΐο8 »ίηιιΐ :

1)ίχίΙ ΟΐΓΐ81υ$, Αι»?ιι, ωηεη άκο Μ, Ηοάϊε ηιαιιηι βτχ*

ϊη ραταά'ιιο : ΐβ'ιιυι• ]απι Γαοΐα ε&Ι υοιιοπιιιι τείηϋυΐίο

οι »ιιροΓθιΐ3 επί ΓβίϋΓΓοείίο. 8ί ειιίιη ίΙΙο <)ίο Ι.ιΙγο

Ιΐιΐιιη ΓοεορίΙ, εοΓριικ .ιυίοιιι ο]ιΐδ ιιοικίιιπι :κ1 Ιιυιιε

υίΐρκ: ϋίειη ΓΟϋϋΓΓβχίΙ, ιιοιι ειίι (1οϊηοορ$ εοΓροηιιη

■'υβυπ-εειίο. ΝιιιηηιικΙ ίιιΙ(ΊΙοχί«ΙΪ8 ιρκκΐ ιΐίχίηιιιβ, 3η

νβΓΟ ίιβπιιη ί11υ<1 (Ιίεί ηι-εοί^ο ο»ι ? Αιιι«ι , αηκη άηο

ίι/'ί, Ιιοάίΐ ιιΐινιιι» ιΐί.ί ίιι ψαταιίϊΐο. ΙιιςΓ03&ιΐ8 0$1 \%Λητ,

ίηιριίι, ίιι ρ.ΐΓΗ(Ιί$υιιι Ι»1η> ιιοιι ειιιιι <'.>ι•ροιν : ιριο

οιιίηι ρ:ιιΐο, ηιηι βοριιΐΐιπη ιιοιι 05801 εοΓρυκο]υδ,

ιιοιριο (ΙίββοΙυΙυιη , οι ίη οίιιΟΓΟδ π ϋ.ιοΐιιηι ? ιιοιριο

(Ιίαιιιιι ιικιρίίΐιι ΓυίΙ Γ0$υ8είΟΙιιηι ίΙΙιιιιι 3 ΟΙημο

Γΐΐίδδβ. (}|Ι0«Ι 81 Ι.ΙΙΓΙΙΙΚΊΙΙ ίΐΚΓΟϋΐΙΧίΙ, 01 ϋ1)8Ι|ΙΙ0 ι III ροΐ ο

Ιμιιιι•. ριιΐίΐιι> β$1, ιη.ιηίΓοδίιιιη 081 εοΓροΓί» γομιιίο•

οΐίοιιειη ηοη 0!>:>ο. Ν;ιιη $ί οοΐ'ρυη* ε>80! ΓθδΐΐΓ«υΐίο,

ηοη (1ίχί5801 : ΙΙοά'ιβ ιη,ηιιη ιτιχ ίη ραταά'αο , $βιΙ, Ιη

ΐτηιροΓΟ εοη8ΐιηιηΐ3ΐίοιιί$ , <ρι:ιηιΙο ΓββοιτοοΙίο οογ-

ροπιιιι οπί. ^>ιιικΙ ί.ί ]:ιηι Ι.ίΙγοιιοιιι ίιιΐΐ'ΐκΐιιχίι, οογ|μι$

.-ιυΐυιη ο]ιι* ΓογΪ8 οοιτιιρίιιιη ΓΟηιαιίδίΙ, ρΐηηε ΙίηιιεΙ

εοι-ριιηιιιι ΓοβυΓΓΟΟίίοηοιη ηοη εββε. Λΐιριο Ιιχε ιριί-

(Ιεηι ίΙΙί : ]ηηι νοιο ιρι;ο 3 ηοΐιίδ ρι-οΙίοΐΜ-ιιιιΐιΐΓ 3εεί•

ρϊΐο; ίηιο νοιΌ ιιοιι ςυχ 3 ηο1)ί* , $ι•(1 ιρι,ι• :ι *>:κ γ;»

ΒετίρΙαη βιιιιΐ : ιιοιριο βηίιη φκι: ηοβίΓβ 8υηΙ ϋίοίιηιΐδ,

8π1 ιρκυ δρίηΐιΐδ κβιιοΐί. Οιιί(Ι »Ϊ8? ηοη νβηϊΐίη εοιιι-

ιηιιηίοηοηι (οιοικιπιιιι 03Γο?Κβ(1 ίιι εοιηιιιιιιιίοηοη)

ιριίιΐΐ'ΐη Ιίΐυοηιιη νεηίΐ, ιτχιιιίίδ υογο ρην:ιΙιΐΓ? οι

(|ΐι:ιηιΙο οοι Ιιιικίιιιιι ςυί(1οιη Γιιίΐ, ιιι;ι]ογοιιι ρπιίοιιι 8(1-

(Ιοπιιη βυβί.'ηηίΐ ; ηιιαικίο νοο ευΓοηηπιηι (οιηριΐδ ηιΙ-

Γυίΐ, αηίιιΐ3 ϋοΙ.ι οοιοη.Ίΐιιι ? Νοιι :•.ικϋ8 Γ;ιιι!ιιιιι (Ιί-

εειιΐειη? 8ΐαη ηο* οροτία αηΐΐ ΐΗύιιηαΙ (Ίιηιΐί, ηι

Χ(\ΐτα1 ϊΐηιαηιιϊιηιιβ ρΓορήα ΓΟτροτ'ιι , ρτοιιΙ ΐβααίι, «ι'ι•β

ίοιιιιιιι, »ίϊβ ηια/κιιι (Ιΐηιη. 14. 10. 2; €ογ. 5. 10). Νοη

3υ(Ιί$ ίρβιιιη γιιιμιβ ϋίοοιιίοιιι : ΟροτΜ ιηοπαΐβ Ιιοκ

ΐηάιΐίη ϊηιιηοπαΐίΐαΐίτη , βΙ εοπυρίίΰίΐβ Ιιοο ΐηάιιηι

ίιιαιηιιρίίοιιαιι (Ι . ϋοτ. 15. 63) ? Μοτ1αΙύ? π,υοϋικιηιΤ

3ΐιίιιι:ιηι 311 εθΐ'ριι$? ΙΙικίιΙ (ΙιιΙιίιιιιι , ιριίιι εοιροβ : $ί-

φιίιΐΐ'ΐιι αηίιηα ιι:ιΙιιγ;ι $υβ 681 ίιηηιοιΊ:ιΙί8 ; 60Γρη» ηη-

Ιοιιι ιΐ3ΐηΐ3 ιιιοιΊΐιΙο β>1. Αϊ οιιίηι ιηιιΐΐη οχ ί»ΙΪ8 ίΙΙί γο-

βεεβιιΐ : 3ΐΐ3ηιεη βχ ίΙΙίβ Ίρ$ί3ςυχ Γοδίαηΐ, εο^ηαΐίοιιοηι

οοι ηηι ιρκο Γοκοοίη &ηιιΙ (ίορί'οΐιοικίοιιιυβ. Ιη§Γ0$$ιΐ808ΐ

ΙαίΓΟ ίη ραΓηιΙίΜΐιιι, ϊιιηυίΙ. (ίιιίο! (ιιιιι ρο3ΐο:ι? ηυιη

οιιίιιι Ιι.ιό ϋΐα βυηΐ Ιιοιι:•, (|υχ ηοϋίΐ ϋουδ ροΙΙίεοΙιΐΓ?

5. Νοη ηιΐιϋί ιριίΊ (Ιο ϋοηί$ ίΙΙί$ Ι';ιιιΙιι> <Ιϊι:ιΐ .' Οιι<γ

οαιίκί ηοη νίάϊΐ, Λ αχκη ηοη ααά'ινίΐ, <•/ ίη οοτ Ιιοηώιϊι

ηοη ακακίιτιιηΐ (1. 6Όγ. 2. 9) : 3ΐςυί ραηϋίβιιηι οι

οευΐυβ νίαΊΐ Αϋηηιί, οΐ 3ιιγΪ8 ιιικίινίι, 61 οογ Ιιοιιιϊηίϊ

βχεβρίΐ : ιηιιΐΐίδ οιιίηι ]:ιιη (ΙίοΙ)ΐΐ8 (Ιε ΪΙΙο μίΙι.ι Γιιι-ι -

ηιιιβ : ηιιοηιοιίο ί^ίΐιΐΓ 1>οιΐ3 ΙϋΙτο ΓβοερίΙ?Νοη οιιίηι

(β ίη ρηΓ3ΐΙΪ8ΐιιη ιιοβ ίιιΐΐΌιΙικΊιιπιιη ρΓοιιιίΙιίΙ Ι)ιίη,

860* ίη ίρβηιη ο.τΐιιιη : ιιοιριο Γοςιιιιιη ρ;•Γ:ιϋί»ί, $0(1 ιο-

βηυηι εχΊοηιηι ρΓχάίεβνίΙ. €ωρΊΐ οηίηι, ίηιριίι , ρτα-

ά'καη, ει άίεετε, ΡοειηΐΜΐϊαιη αφίε (ΜιιΐιΙι. 4. 17)•

αρρΓορΐηοηανιΙ αιϊηι , ηοη ΓΟβηυιιι ρ3Γη(1ί&ϊ, δοιΙ, τε-

ι/ιιιιηι ατίοηιπι. Ναιη Ιυ ςιιίϋοπι ρηιηιΐίϋαιιι 3ΐιιΪ8ί»Ιί,

1)ευβ ουίοιιι εηΊιιπι Ιίΐιί ϋβοϋι, υΐ 8ΐιχ Ιίϋί κροοίιιιοιι

οοΌγοι ηβηίβηίΐηΐϊ^, »ο (Ιί»1)ο1ο ΗοΙοΓειη ίιιιίΓοι-βΐ, οι

ΟδίειιϋοΓοΙ, 13ΠΊ618Ϊ ίιιηοιιιΟΓαδ ίΙΙο ίιι £6ΐιυ$ Ιιιιιη.ιιιιιπι

ίη8ί(Ιί3$ ιηοΙίηΙυΓ, ηίΐιίί Ιηηιοιι Ιιοε ίΙΙί ρΓοΓυΐυπιιη,

ειιιιι Ι»ου5 8οιιι|ιογ ιιι:•]οιοιιι 3(1 ΙιοηοΓβιη ιιοδβνοΐιβι.

Αηιίβίβιί ογ^ο ρ:ΐΓ3(ΙίΜΐιι>, 61 οχΐυηι Ιίϋί Οειι$ γο-

δβΓανίΐ : ΐοηιροΓαήο ΙιιόοΓβ ϋαηιηϊΐυβ ο$, οι νίΐ.η

χΐοπ)3 (1οεοΓΐΙυ9. ΡΓχεερίΙ Ιογγχ υΐ $ρίιι.ι$ ρΓοΓοιτοί

30 Ιπ1)ΐι1()8 , ει Γπκΐυηι Γιυί ΒρίπΙιχΐ 3ηίηΐ3 ροπιιί-

ιονίΐ (ί.'οι. 3. 18). Υίάε» ιιι ιη3]0Γε8 κίηΐ ραβηίβ Γα-

ειιΐΐαΐοβ, ιιΐ βιηρίίοτεβ δΐιιΙ ϋίνίιί;ο? ΕχβιηρΙί ολιιμ :

Γοηιατίΐ Ι»γιι- Ιιοιηίηοηι β 16ΓΓ3 β( 3ΐ|υα, ίρβυηΐιΐυο

ρο•.ιιίι ίη ρ3Γ3(1ί80. Νοη βταβίΐ Ιχιικο ίτα%\» , ηιιί Γοτ•

ΙΙΙΠΚΙ8 ΓικταΙ, $οά (ΙορΓ.ηνηΐιιβ ο&ΐ : ηοη ]»ιη ο Ιογγβ οι

ηιρη ίρβιιηι τεΓιη^ίΙ, βεϋ οχ .κρι.•» 61 8ρίΓΪΐυ : ηοη ]3ηι

ίΙΙί ρ.τΓ.κΙί^ιιιιι , μίΙ Γομιιιιιιι εχίοηιιη ροΙΙίοοίιΐΓ. Εΐ

ηιιο ρ.ιοΐο ί(Ι Γι»ι, Ηΐιιΐί. Ουιιι οιιίηι ρΓΪηεορδ ίικ1.ι:οπιιιι

Νιεο(1επιιΐ3 Ι»ρ8ΐΐ5 08*εΙ, οΐ Ιιιι]ιΐ8 ν'α.ο η;ιΐ3ΐί3 ίηιριί-

Γβτει, οΊεοΓοίίριο, Ηογι ηοιι |η)8ϊο , ιιΐ ϊοηοχ (Ιοηιιο

ικίΜΟΠίιιι•, νϊΗο ιριο ρ.κίο ΟΙΐΓί»Ιυ$ ίΙΙί εΙηΐΜΐ» ιηοϋυιιι
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ίΐΐ'ΐο^ηΐ η&ΙίΐΙίηπτ. Λ'ίίί ί/υϊί ηαίχα [χιεάι εχ αψιά ε! 8>μ-

π'/ιι, ηοηροίειΐ ϊηΙΐοίηΪΗτεαηιιηι ανίοτχιχη (]οαη .5.4 .5).

δι ϊ^ίΐιΐΓ ι•6|$ηιιηι εχίοι-υαι ρΐΌηιίδίι, ϊη ρ; Γβάΐ&υιη

ηυιοιη ΙαίΓοηειη ίηίΓΟίΙηχϊΙ, ιιοηάιιπι ϊΐΐι 1)θΐΐ3 γοΙπΙηιϊι.

(}ιιϊά ηοχηΐηε ραταάχά άΐ χηΐεΐίχαεηάιιχη. — Υογοιπ

,τΙπμΙ ρι-χίοΐΐβ ψιίιΙιΙ,ιηι ο1)]ίοίυηΙ. Ρβπηίίδΐιιη, ίη-

(|ΐιίιιιιΐ, 1)00 Ιογο , ηοη ραηαΊδυιη ύίχίΐ , £0(1 ραηοΊδϊ

ηοηιΐηβ Γοςιιιιιη οχΙογηπι ύβϋί^ηανίΐ. Ν;ιιιι φιί» Ικ-

ΐι-υηοιιι ,ιΙΙοηυοϋαΙιΐΓ, ΙιοπΓιηβπι «ιιιϊ 8ϋΜιιπΙ>ιΐ8 (Ιο

£ΐιΐ3ΐί1>ιΐδ ίιηυυΐυδ ηοη ίιιοπιΐ, ηοα,υε ιΐε ρΐΌρΙιβιί:ι

(ριί(1(]ΐι.ιιιι ηονοι-31, 8οϋ οιηπε Ιοηιρυδ ίη υΌδΟί Γίδ Ιοοιβ

ΐΓ3ηδβ£βΓαΐ, οχοΌδίμιε [οίταταΐ, ιιοο,υο αά εοηοίοηειη

υηκριοιη ίιι Ιηοείκι υΌοΓιηαι-οΐ, ηεφιεδ30ΓΧ Ιοείϊοηίδ

ρ:ιηίεβρ5 Γιιεηΐ, ηοα,υβ φιία* ΙβηοΌηι οδδβΐ Γε^ηυιιι

γχΙογοπί ηονεΓ3ΐ, Ιιοε (ΙίοβΙκιΙ : Ηοάχε ιηεεχιιη η ία ίη

ραταά'χιο [Ιχιε. 23. 43) ; ηοΓιοπ ε( ιΐδίΐβΐίοπ ηοηιΐηβ

ρ:ιι:κ)ί$ί Γβ^ηαιη εχίοηιιη δϊ§ιιίΠοαΐ, οι <1ε ΊΙΙο Οιγϊ-

8ΐυ» 3(1 ίρδησι νβΓΐ» ί.ιοίι. Λιΐιιιίκο. Ιίικίβ ίβίΐυί

εοη* ι» ι ϊρδίιηι ίη ιτ&ηιιηι ο.ιΊοπιηι ίιΐξΐ-οβδίιιη οβ8β?

Ε χ εο ί| ιιθ(1 όίχειϊι, Ιΐοάίβ ιηβαιηι «π'ί χη ραταάχ&ο.

(2ιΐ0(1 8Ϊ νίοΙοηΐίοΓ Ιιχο βοΐιπίο νίόΌβΙυι•, άίΙυοί(1ίοΓεηι

3ΐΙ]υι>£επιιΐ8. Οιιη•ιΐ3ηι ΠΙα ροιτη εβΙ? Οΐιπδΐιΐδ ϋίχΐΐ,

ϋαϊ ηοη ετεάχι ϊη ΐχΐχχιη, ]αιη ]χιάίεαΐχι$ ειί (Ιοαιι.

3. 18). Οιιίιΐ Ί^ίΐιιΐ'? ]3ΐηηε]ιιαΊθ3ΐυ$ βδΐ? ΑΙψιί ηοη-

(Ιαιη εβί ΓβδυπΌοιίο , ηοηιΐιιιη εαρρίίοίιιηι ει ρο?ηχ :

ιμιοιηοάΌ ογ(?ο ]ηηι μιϋίοαίιΐδ 08Γ? Ρι-ορίει* ρβοεηΐιιηι.

Ει ηΐΓ5υ$ : (2«ϊ ετεάχί χη ΡχΙχχχχη, ίηα,υίΙ, Ιταχηχνχι άε

οχοπβ αά νχίαηι (ίοαη. 5. 21). Νεαηο ιΐίχίΐ, Ίϊ.ίιιμΙιϊΙ,

80(1 , ]3ΐιι Τταηννχΐ, ει Ιιίε ΓΐίΓδίΐδ ρπ>ρΐηΓ υοηιιιιι υρηί,

ει ίΙΙβ πΐΓ8ΐΐ5 ρΓορίοΓ ρβοοοίικη. Ει ΐςίΐιΐΓ υηυβ ]υ-

(ΙΊοαίϋδ 051, οηηι ηοικίιιιη Γιιοιίΐ ]ιιιΠοηιιΐδ, :ι1ΐι.τ ουο-

ςοε Ιπιηδίνίΐ λΑ νϊίαιη , ειιιη ηοικίιιιη Ιηηδίοπΐ, οι

ΐΛΐη 3(1 υηυηι οΐ) Ιιοηιιιιι ομυδ , ίμκιιη :»1 ηΐιοηιηι

οΐ) ροοοαίιιιη, ηυ»5ΐ ];αιι Γβδ 3οοϊιΙογ'ιιιΙ, ιίιιιι ηοικίιιιη

βοείάοΓίηΐ, νοΓίια Γαοϊι : βίε ει ηιΙ ΙοίΓοηοπι (Ιίοοοηι.

Ναιιι ει ηιοιίίοί ροδίφιηηι α1ίΐ|υεηι (Ιεβρεηΐηιη νϊϋοηΐ,

ευιιι ροπίδδο ριη βΐ ιηοιΊυιιιη 0850 (ϋοιιηΐ , Ιαιιιοΐϋί «ρ'ι-

Γ.ιηΙοηι 3(1Ιιιιο ίιιΐιιοηΐυι-. δοά* ιιΐ ΊΙΙο, ηιιοιιί.ιηι ιιιιΙΙ,ι

8Ιΐρ0Γ0.ιΙ 5ρ08 θ]ΐΙ5 83ΐυΙΪ5, Βρίΐΐΐ ΙΤ10(1ί('Ο5 ],ΊΙ11 ΙΙΙΟΓίΙΙΙΙδ

«61:510 οΐ'ι.ιηι Ι3Ιιό, ηιιοιιί.ιηι ρεηουΐυιιι οηιηβ γο-

νοΓ8ΪοηΪ8 3>1 ροΓϋίΓιοηοιη ]:ιιιι ονηδοπιΐ, ίη οχΐιιιη ίη-

ΐΓβνίΙ. 5ίο οΐίηηι ιιικϋνΐΐ ΑϋηηΊ : (}ιιο άίε αχιίειιχ εάε-

χχΐχ* εχ εο, χηοτίε ηχοτχβχηχηχ (6'«ι. 2. 17). Οιιίο! ί^ίίαι-ί

«η ίΙΙο ί|>80 ιϋϋ ΙΙΙ0ΠΙΙΠ5 β8ΐ? Νοφιηηιι.-ιιη, βοϋ ρο8(

ίίΐιιηι (Ιίοηι ηοη£θιι1ο8 νίχίΐ 0ΐρ1ιΐΓ0$ 3ΐιηο5. Ειιι- ί£ΪΙιΐΓ

(Ιιχίΐ Ι)ου8, 111α ίρβ3 άίβ πιοποιιιίηϊ? δειιίβηΐϊβ, ηοη

ΟΧρθΓίθΙ>Ιί3. δίθ 0ΙΪ3ηΐ ΙηΙΙΌ ίη 0:ι•1ηΐ11 ίη£ΙΌ881Ι5 081.

Αικϋ 83110, ςιΓκΙ Λίοαι Ρ3ΐι1ιΐ8, ιιΐ ηοιιιίηοιη αϋΐιυο Ιιο-

ηοηιιιι ΓΟίπΙκιΓιοηοηι 3οεορί58β ιΐοοίκι-οΐ : ηαιϊι ουιη

«Ιο ρτορίιοΐίδ ηο ]ιΐ5ΐί8 (ΙίβίΟΓΟΓβΙ, πί)]οΓΪι : ίχιχία βάβχχι

ιίείχιηείχ ιχχιΐί χιΐχ ο»(ίΐ«ί, εχχχη τερτοηχΪΗχοηει χιοιχ ακε-

ρχϊκχχΐ, »εά α Ιοηαε εαι α&ρεχχηεηί, ει ιαΐΜίαιηεηΙ, Ώεο

ινϋΐχχιι αΐχφιχά ριο ιχοΙ>χ$ ρτονχάεηιε , κί ηοη ίχχιε χιοΰχι

αηχαηιχχχχαι-οιίιιτ (ΗβΙιτ. 41. 13. 40). Π.το ηοΟΙο, ;κ:

ιιιοιηοΓίβ Ιοηοΐβ, βοδςοβ ηιιί ηοη ηικίίοπιηΐ , οΌοοιο ;

.τίμιο Ηχο ίη οοοΙθ8Ϊ3, ίη Γογο 3ο οΌιηί υηυβηυίδ-

ΐ|ΐιε ιηεύίΐεΐιΐΓ. ΜΙιϋ βηίηι 8»ογ3 Ιοοίίοηε ιηοιιηϋίυδ.

ΑικΙί, (|ΐι.'ΐ:δθ, ηιΓκ! άϋ ίΙΙ.ι (1ί«3ΐ ρΓορΙιοί» : χΊιαιιη άιιΐ-

αα (αιιάΰχιι ηιά$ εΐο^ΐίχα Ιχια. , αιρεί ηιεί ει (ανιιιη

οτχ ηχεο ίΡ$ιιΙ. 41$. 103). Ηιιηο ίΐ.κμιο Πινιηιι ίη νο-

δμοπίιΐΛ πιυηδ» ηρροιιο, ιιΐ 1ι>ΐ3ηι ίΐΐϋΐιι δρίπΐιιηΐί

Γορ1ε;ΐ5 νοίηρίβίο. Νοη νίϋοΐίδ Ιιοιηίηοδ οριιίοιιΐοβ,

ηιιοιιιοιίο ροδί οριιΐ.ΐδ είιΐκιπί'ιΐοδ 30 ΐίΙ)ϊθίΐ108 ϊιιΙγο-

(1(103111 ? ΙΙΙΪ 81138 3?θΌ8 ΐΙΐΟΑίΓΙΙΠΊ βΠίοίΐΙΙΙΙ; 1(1 11138

3:0*03 οα:1(ΐηι οΓΠοβ : ί<1 νβΓΟ εΓΓιοίεβ, ιιιιπ ρατίοΐ•;*

ΪΗ1Ι111ΙΙ3Ι13, 3111 ΙΓ3ηδΓθΓθη8 Γΐ1Ι1ιΐ311ΙΙΜΐΐ3, δΟ(Ι 51 3(1 ΙΙΙ31Μ

ιιιι'ΐΐδ3ΐιι Οοιιιίιιιιιιι ίμίΐιιιι γ;οΙοιίιιιι νοοοδ. Νοη ΙΊ II-

1)0801 1 ο,ϊιΐδηιοϋί οοηνίνίβ Ποιίδ. ΙΊιΊ ιπηκμιη βρΪΓί-

ΐιι.ιΐίδ άουΐΐΊΐι», ίΙιί οι ΐοηΊροΓ3ηΐί3, ει ηιοιίββιία, ει

Ιειιϊΐ38 ι ιιυί νϊι- ει ιιχογ αε Ιϋιοι-ί, οοηοοπΙ ;ι βΐ ;ιιιιί-

οίΐία ει νίι-ΐιιΐίδ νίηουΐϊδ Γυοηηΐ οοΐΐίριί, ίΙΙ.ι: τογ-

831ιιγ ίη ιικίΙϊο Γ.Ιιπδΐιΐδ. Νοη οηίηι αιιι-ουηι Ι:κμιο;ΐΓο

ςυχΓΐΐ, ηοο οοΐιιιιιιιαηιηι ΓηΙξΟΓβιη , ιιοηυο ιη»ηηηΓί$

ριιΐοΐιΐ'ίΐιιιΐϊιιοιιι , 80(1 βιιίιηχ ιΐοοι γιίπ 30 ηιοηΐϊδ Γιτ-

ηιηιη, ει ιιιοη$3ΐιι }υ8ΐί1ία γοΓογΟιιι , εΐ οΙι:οιιιοδνιι:«

ΙΊ'ΟΟίίΙιιΐδ 3ΐιιιικΙ:ιιιΐ('ΐιι. ^ΙικιιΙ 8Ϊ ιηοιι83ΐη ι^ιιβιηοϋΐ

νί(1οι•ίΙ, οοιιΙΊ'δΐίιιι ι^ιΐδηιοιίί οοηνοηΐιιβ ΓιΙ ρ:ιιΙίοορ5,

ει ίη οιιιη 8ε ϊιιΓογΙ. Ιμβο οηΐιη βδί, ιριί (ΙϊχίΙ : Ε$χι-

ήειιΐϊΐη ηχε νίά'αΓίΒ, ει αΙιιχϋχ$ (ΜαίιΙχ. 25. 35). Οιιιη

ίίξ'ιΐιιι• ίιιΓοιίιΐδ ιη.ΐξΐιβ νοοο (ΊαιιΐΛΐιίοιιι αικΙίνοΓίδ ρηβ-

ροΓοιιι, (Ιείικίε (|ηΐ(1ρί»ιη βοΓυιη ιμι.»; ημροδϊο δΐιιιΐ

άβ ιιιοη?3 εςβηο ϋεϋοιίδ, Οοιιιϊηυπι 3(1 ηιοη$3πι το-

οβίΐί ρεΓ βοΓνοιη, ει ΊΙ1:ιηι ΐοΐ.ιηι 1)εί υβιιθ(1ίοΓιοιιίΙ)ϋ5

ΓομΙονϊΜί, οΙιΙηΐΪΑίμιο ρΐ'ίιιιίιϋδ ιιΐ3χϊιη3ηι οοοβδίοηοιη

ΐιι:> ρι-ηιιιρίιιηπ.Ί ρΐυΐ'ίιηίδ οοηιμίοικίί υοιιίδ ρΓΧυιιίδΙί.

Ποιίδ ίΐυΐεηι μαοΐ» ει 03ΓΪΙ3ΙΪ8, ηιιί (1:ιΐ ρηηβηι 3(1 ηιαιι•

('ικηικίιπη, οι κοηιοη δοιηίηαηιί , νθδΐι•;ιιη δοηιοιιίοιη

ηΊΐιΙΐίρΙίεοί, ει 3ϋ{;ο3ΐ ίηοΓβιιιοιιΐ» Γπι<;ιιηι ]ιΐ5Γιΐί:ΐ' ίιι

οηιηΊυυδ νοοίδ, δΐιβηι ο";ιη5 ^ΐ'ί'-'βηΐ• νοίςηο ΓΟβηο

εοΊοΓϋΐη «1ί§ηβΐυΓ (2. ϋοτ. 9. 10) : ειη,'ιΐδ ηοδ ρβΓ-

Ιίοίροδ ΙΊι.ίϊ εοηιίης3ΐ , ρι-αΐϊα οΐ υβηίςιιίΐπΐε Ποιηίηϊ

ιιοδίιϊ Ιεδϋ ΟΙιπδΐί , ρεΓ ςαεηι εΐ οιιιη (]αο βΙηΓΪβ Ρ;ι-

Ιι-ί , ει δμίΐ'ίΐιιί δαηείο, ηιιηο εΐ δειηροΓ , ει ίη δχοιιία

δχουΐοηιιη. Αηιοη.

8ΕΒΜ0 VIII.

Ιη άχειη ηνιώο$χιχη , εί χη εοηνεηίχιτη ερί&εοροτχιχη, εί

άε ηιαηώαο φιοά ΐηιιΐίίιιηι ε&Ι Αάαχχχο, ηχααηαηχιε

ρτοχιχάεηΐχω /»/««£ φιοά Ιεαεχη αεεερεήΐ.

\. Νιιΐιίιιιιι ηυϊοΌηι οοηοιίΓδίιδ (Ικίιι ηοΐιίδ ΓοιΙιΙίιΙίΙ

Ιΐ'ίδΐίοΓεηι : 3(Ινοηΐυ8 3ϋΙοιη ιΐοοίοπδ (α) Ιιίΐ3ΓΪοΓεηι

ίΙΙαιη οΠοοίΐ. Νοη οηίιη ίΐβ βοΐ, οιιηι (Ιο ιηεϋίο οοοίο-

γμιιι Γ.ΐδΙί^ίο ι•;ιιΓιο8 ειηίΐΐίΐ, ευΓρθΓ3 ίΙ1(!8ΐΓ:ιΙ, ιιΐ ΟΧ

ιηβιϋο 8οο ιΙιΐΌΐιο Γβοίβδ ραΐεηκο οηηΐ.ιΙί3 ειηίΐιειίί

ΠΚΐΐοδ, 311111138 Ι108ΙΠΙ8 ίΙΙιιιιιίιΐ3ΐ. ()ιιοιΙ οιιιη ίρδο ο,ιιο-

ηιιο μΓοΙιο ιιΟδδΟΙ, ιιοιι ιιοΐιίδ δοΐυδ .-κίνοιιίΐ, δεϋ <•1

1ιιιιιϊιΐ3ΐΊΐιηι εοείυ οοιιιίΐΜΐιΐδ αρριιϋι, ιιΐ Ιιι\ ηοϋίδ οο-

ρίοδίοΓ 3βΊιΙ^εΓει. Οιιο Πι υΐ ηοΐιίδ ΙχίεΐυΓ εοοίοδίβ οι

οχδυΐίοιιΐ βΓο^οδ, ιιοδίμιο ιιι.ι]οι-ί ουιη βίβοπίαίο βογ-

ηΊΟηειη ίη*ιίΐιΐ3ΐηιΐ5. ΙίΙιί οηίιη ρ.ΐδίΟΓυιη οοηοιίΓδίιδ.

081, ΊΙΙίο εί ονίιιιη ε$ι 8οουπΐ38. Ιι.ι ηαιιΐχ 1*ΟηΙιΐΓ,

πιιιι μΐιιπ'8 ίΐΐίδ 30*8υηΙ ^ιιΙιοπΐ3ΐθΓ(•δ : (Ιυιιι οηίηι

ηΐ3ΓΪ3 ΐΓ.ιηιμιίΙΙίί.'ΐδ ι:ΐ αβπβ βδΐ 50Γβιιίΐ35, βΐιΐιοπιβειι-

Ιοπηιι ΜΐΙ>ί>ίιΙίο |:ιΙιογ(ίιι ίΙΙίδ ΐ'ειιιί^Ίΐίοιιίί Ιον.ΊΐιΙ, εί

(Ιιιιιι ιιι.ιγο ρΓΟΟοΙΙΊδ 3ΐ;ίΐ:ιΐιΐΓ, :ιιΙο 3ε ιιιηΐΐϊίικίίηβ
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δι'•ναζαι εϊσεΛΟεΐν εις ζήν βασιΛείαν ζών ουρανών

Κι τοίνυν βασιλείαν ουρανών έπηγγείλατο, ιίς πα-

ράδεισον δέ εισήγαγε τον ληιτήν, ούδέπω άπέδωκεν

αύτφ τα αγαθά.

Άλλ' Ετερον τι πρδς τοΰτο λέγουσι. Τον παράδει-

σον, φασίν, ενταύθα, ού τον παράδεισο; είπεν, άλλα

τω τοΰ παραδείσου ονόματι τήν βασιλείαν των ουρα

νών ώνόμασεν. Επειδή γάρ προς ληστήν διελέγετο,

ανΟρωπον ουδέν άκηκοότα τών υψηλών δογμάτων,

ουδέ είδότα περί προφητείας, άλλα πάντα τδν χρδνον

έν έρημίαι; διατρίψαντα, κα\ φόνου; έργασάμενον, κα\

μηδέ παρακύψαντά ποτέ εις έχχλησίαν, μήτε μετά

σχοντα θείας ακροάσεως, μή είδότα τί ποτέ έστι βασι

λεία τών ουρανών, τοΰτο Ελεγε• Σήμερον μετ' έμοΰ

Ι(Τ{1 έν τώ παραδείσφ' τώ γνωριμωτέρω κα\ συνηθε-

στέρω [682] ονόματι τοΰ παραδείσου τήν βασιλείαν

τών ουρανών δηλοΐ, κα\ περ\ εκείνης αύτώ διαλέγεται

ό Χριστός. Δέχομαι. Ούκούν, φησίν, εισήλθε είς τήν

βασιλείαν τών ουρανών. Πόθεν δήλον ; Έξ ών είπε,

Σήμερον μετ' έμοΰ έση έν τώ παραδείσφ. ΕΙ δέ

βιαιοτέρα ή λύσις αΰτη , τήν σαφεστέραν έπάςομεν.

Τί ούν έστιν αΰτη ; Εΐπεν 6 Χριστδς, Ό μή πι-

στεύων είς τον ΥΙόν, ήδη κέκριται. Τί ουν ; ήδη

κέκριται ; Καίτοι οδπω άνάστασις, ούπω κόλασις καΐ

τιμωρία • πώς ουν ήδη κέκριται ; Άπδ τής αμαρτίας.

Κα\ πάλιν, Ό πιστεύων είςτύν ΥΙύν, φησ\, μεζαβέ-

βηχεν έκ τον θανάτου είς την ζωήν. ΚαΧ ούκ είπε,

μεταβήσεται , άλλ', ήδη μιζαβέβηχε ' κα\ ούτος

πάλιν άπδ τοΰ κατορθώματος, κάχείνο; πάλιν άπδ τοΰ

αμαρτήματος. "Ωαπερ ουν εκείνος κέκριται, μηδέπω

κρινόμενος, κάκεϊνος μεταβέβηχεν είς τήν ζωήν, μη

δέπω μεταβάς, κα\ πρδς εκείνον άπδ τοΰ κατορ

θώματος, κα\ πρδς τοΰτον άπδ τοΰ αμαρτήματος,

ώς γεγενημένων δή πραγμάτων οΰπω γεγενημένων

διαλέγεται• οΰτω κα\ πρδς τδν ληστήν έλεγε. Κα\

γάρ οΐ ιατροί, έπειδάν ίδωσί τίνα άπεγνωσμένον, λέ-

γουσιν, δτι ήδη τέθνηχε καΐ νεκρός έστι, καίτοι γε

Ετι εμπνέοντα βλέποντες. Άλλ' ώσπερ εκείνος, επειδή

ελπίδα σωτηρίας ούκ Εχει, τέθνηκε παρά τοις ίατρ',ίς•

οΰτω καΐ ό ληστής, επειδή προσδοκίαν οΰκέτι εΤχεν

υποστροφής είςάπώλειαν,είσελήλυθεν είς τδν οϋρανόν.

Οΰτω κα\ 6 Αδάμ ήκουσεν, *ί^ 6" αν ήμερα φάγητε

άχύ ζοϋ ξνΛον, Οανάζφ όποΟανεΤσΟε. Τί ούν, αυτή

τή ^ΙρΛ άπίθανεν ; Ουδαμώς ■ άλλ' Εζησεν Ετη έννεα-

κίσια καΐ έπέκεινα μετά τήν ήμέραν έκείνην. Πώς ούν

ίλεγεν ό θεδς,δτιΤή αυτή ήμερα άποΟανεϊσθε ;

Τή άποφάσει, ού τή πείρα. Οΰτω καΐ. ό ληστής

είσήλθεν είς τδν οϋρανόν. "Ακουσον γοΰν τί φησιν 4

Παύλος, δηλών δτι ούδε\ς ούδέπω τών αγαθών άπέ-

λα6ε τήν άντίδοσιν ■ περί γάρ τών προφητών κα\ τών

δικαίων διαλεγόμενος έπήγαγε• Κατά αϊστιν άπέ-

Οανον οΰζοι πάνζες μή χομισάμενοι ζάς έπαγγε-

Λίας,άΛΛά χΰρ'ρ'ωΟεν είδόζες αύζάς χαϊ άσπασά-

μενοι, ζοΰ.θεον χρείσσόν τι περί ημών ΧροβΛε•

ψαμένον, Ινα μή χωρίς ημών τεΛειωΟώσι. Ταύτα

κατέχετε, κα\ μέμνησθε, και τους ούκ άκηκοότας

διδάσκετε• ταύτα καΐ έν εκκλησία, και έν αγορά, κα\

έν οικία μελετάτω έκαστος. Ουδέν γάρ ήδϋτερον

ακροάσεως θείας. "Ακουσον γοΰν τί φησι περί ταύ

της 6 Προφήτης ■ Ώς γΛυχέα ζφ Λάρνγγϊ μου ζά

Λόγια σον, υπέρ μέΛι χαϊ χηρίον τώστύματί μον.

Τοΰτο τοίνυν παρατίΟει τδ κηρίον έπ\ τής τραπέζης

τής εσπερινής, ώστε πάσαν αυτήν ηδονής πληρώσαι

πνευματικής. Ούχ οράτε τους εύπορους τών ανθρώ

πων, πώς μετά τά σιτία κιθαρωδούς κα\ αύλητάς

έπεισάγουσι; θέατρον εκείνοι ποιοΰσι τήν εαυτών

οίκίαν σύ ποίησον τήν οίκίαν τήν σήν ούρανόν ποιή

σεις δέ, ούχ\ τους τοίχους αμείβων, ουδέ μεταλλάτ-

των τά θεμέλια, άλλ' αύτδν τδν τών ουρανών Δεσπό-

την έπ\ τήν τράπεζαν καλών τήν σήν. Ούκ έπαισχύ-

νεται τά τοιαύτα δείπνα ό θεός. "Ενθα γάρ διδασκαλία

πνευματική, έκεϊ και σωφροσύνη, κα\ σεμνότης, κα\

επιείκεια• Ενθα άνήρ κα\ γυνή κα\ παιδία, [683] κα\

ομόνοια κα\ φιλία, κα\ τοις τής αρετής συνδεδεμένοι

δεσμοίς, έχει μέσος 6 Χριστός. Ού γάρ χρυσοΰν

δροφον ζητεί, ουδέ άστραπά; κιόνων, ουδέ κάλλη μαρ

μάρων, άλλα ψυχής ώραν, κα\ διανοίας εύμορφίαν,

κα\ τράπεζαν δικαιοσύνης γέμουσαν καΐ ελεημοσύνης

καρπούς Εχουσαν. Κάν ϊδη τοιαύτην τράπεζαν, ταχέως

κοινωνεί τοΰ συλλόγου, καΐ παραγίνεται. Κα'» γάρ

αυτός έστιν δ είρηκώς' Πεινώνζά με είδεζε, χαϊ

έΟρέψατε. "Οταν ουν ακούσης πένητος κάτωθεν με

γάλα βοώντος, είτα άπδ τής τραπέζης τών προκει

μένων δψς τι τφ δεομένω, τδν Δεσπότην έκάλεσας

διά τοΰ δούλου πρδς τήν τράπεζαν τήν σήν, πασαν αυ

τήν ευλογιών ένέπλησας, κα\ διά τής απαρχής άφορ-

μήν μεγίστην τοΰ πληθύνεσθαί σοι τά ταμεία αγαθών

πολλών παρεσκεύασας. Ό δέ θεδς τής ειρήνης, ό

διδούς άρτον είς βρώσιν, κα\ σπέρμα τώ σπείροντι,

πληθύνοι τδν σπόρον υμών, κα\ αΰξήσειε τά γεννή

ματα τής δικαιοσύνης έν πάσιν ύμίν, τήν παρ' αύτοΰ

χάριν διδοΰς, καΐ καταξιώσειε τής βασιλείας τών ου

ρανών ής γένοιτο πάντας ή μας έπιτυχείν, χάριτι

κα\ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου,

δι' ου καΐ μεθ' ου δόξα τώ ΠατρΙ, κα\ τφ ΛγΪ€^ι Πνεύμα-

τι, νΰν κα\ άε\, κοή είς τους αιώνας τών αίώνων. Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Η'•

ΕΊς τήν ήρέραν γειμέριον ονσαν, χαϊ είς ζήνσύν-

οδον των επισκόπων, χαϊ είςτήν δύσιν τής έν-

τοΛής πρύς τύν Αδάμ, χαϊ δτι ΛοΛΛής κηδεμο

νίας τύν νόμον Λαβείν.

α'. Ή μέν τών νεφών συνδρομή τήν ήμέραν ήμΐν κα-

τηφεστέραν έποίησεν ή δέ παρουσία τού διδασκάλου

φαιδροτέραν αυτήν είργάσατο. Ού γάρ ούτως ήλιος

έκ μέσης τών ουρανών τής κορυφή; τάς ακτίνας

άφιε'ις, καταλάμπει τά σώματα, ώς δψις πατρικής

φιλοστοργίας ακτίνας άφιείσα έκ μέσου τοΰ θρόνου,

καταυγάζει τά; ημετέρας ψυχάς. "Οπερ ούν κα\ αύ-

τδς συνιδών, ούχ\ μόνος ήμΐν παραγέγονεν, άλλα κα\

φωστήρων χορδνϊχων ήλθε μεθ' εαυτού, ώστε πλέον

γενέσθαι τδ φώς. Διδ κα\ ή εκκλησία ήμΐν άγάλλε-

ται, Υ.αΧ σκιρτά τά ποίμνια, κα\ ημείς μετά πλείονος

προθυμίας τών λόγων άπτόμεθα. "Οπου γάρ συνδρο

μή ποιμένων, έχει και προβάτων ασφάλεια. Ούτω

και ναύται χαίρουσι, κυβερνητών αύτοίς παρνπων

πολλών καΐ γάρ γαλήνης ούσης κα\ νηνεμίας, εδν

τής κωπηλασίας πόνον αύτοίς έπικουφίζουσι διά τών

οίάκων χα\ τής θαλάσσης στασιαζούσης, τή τέ/νη

κα\ τή πολυχειρία τήν τών υδάτων καταστέλλουσι

μάχην. Διά τούτο κα\ ήμ:ίς 0α[44ούντες, τδν λόγον
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£•; δίδασκαλίαν προτείνομεν, ταΐ; εύχαϊς αυτών τδ πάν

έπιδόίψαντες. "Ωστε δε εύμαθεστέρανκαΐ σαφεστέραν

ύμϊν γενέσθαι τήν άκρόασιν, καϊ τώνχΟέί ύμϊν ε!ρη-

μένων άναμνήσωμεν έν βραχεί. Είπον δτι πρδ τη;

τοΰ ξύλου βρώσεως ήδει τδ καλόν καϊ τδ πονηρδν δ

άνθρωπος, χαϊ δτι οϋ μετά τήν γεΰσιν ταύτην έλαβί

[081 1 τήν γνώσιν. Είπον τίνο; ένεκεν ξύλον γνωστδν

καλού καϊ πονηρού έλέγετο, καϊ πώς έθος τη Γραφή,

έπειδάν τι πράγμα συμβή περ\ τόπον ή καιρόν, άπδ

τού πράγματος όνομάζειν καΐ τδν τδπον καϊ τδν και-

ρδν. ϊήμερον άναγκαϊον αυτήν άναγνώναι τήν έντο-

λήν, δι' ής έκώλυσε τού ξύλου τήν βρώσιν, ϊίς ουν

έστιν αύτη ; Καϊ ένετεΙΛατο Κύριος ό θεύς τψ Αδάμ,

Λέγων Άπύ παντός ξύΛου τον έν τώ παραδείσψ

βρώσει φάγχι. θείος ό νόμος, άλλα προσέχωμεν. Κι

γάρ βασιλικά άναγινώσκοντες γράμματα άνθρωποι,

δλόχληρον άνιστώσι Οέατρον πολλώ μάλλον ημάς ούκ

ανθρώπων, άλλα θεού νόμους άναγινώσκειν μέλλον

τας διανίστασθαι χρή τη διανοία, και προσέχειν τοις

λεγόμενοι;.

Οίδα δτι κατηγοροϋσί τίνες τοΰ νομοθέτου, καϊ τον

νόμον αίτιον είναί φασι τού παραπτώματος. Προς

τούτο ουν ανάγκη στήναι πρότερον, κα\ δεϊξαι δια τών

■πραγμάτων αυτών, ότι ούχ\ μισών τδν άνθρωπον,

ουδέ ύδρίσαι βουλδμενος τήν φύσιν τήν ήμετέραν,

άλλα φιλών καϊ κηδόμενος, τον νόμον ίδωκεν. "Οτι

γάρ εις συμμαχίαν ήμϊν αύτδν ϊδωκεν, άκουσον τί

φησιν Ησαΐας- Νόμον γάρ είς βοήθειαν εδωχεν.

Ό δε μισών, οΰ βοηΟεϊ. Πάλιν 6 Προφήτης βοά• Λύ

χνος το'ις Λοσί μου ό νόμος σου, χαϊ ρώς τάϊς

τρ'ιβοις μον. Ό δέ μισών, ού λύει τδ σκότος διά τού

λύχνου, ουδέ δδηγεϊ μετά φωτός τδν πεπλανημένον.

Πάλιν δ Σολομών Λύχνος έντοΛή νόμου, χαϊρώς,

καϊ ζωή, καϊ έλεγχος καϊ παιδεία. Ιδού ούχ'ι βοή

θεια μόνον, ούδε λύχνος μόνον, άλλα κα\ φώς καΐζωή•

ταύτα δέ ούκ έστι μισούντος, ουδέ άπολέσαι βουλομέ-

νου, άλλα χείρα όρέγοντος καϊ διανιστώντος. Λιά

τούτο κα'. ό Παύλος πρδς τδν Ίουδαίον άποτεινόμε-

νος, κα\ δεικνΰς δσον είσήνεγκε κέρδος ό νίμος, κα\

δτι άνάπαυσις, ού βάρηοις της φύσεως ημών έστιν,

ίλεγεν "Ιδε συ Ιουδαίος έπονομάζχι, καϊ έπανα-

παύχι τψ νΰμφ. Όράς δτι οΰχ\ βαρών ημών τήν φύ

σιν, άλλ' άναπαύων, τδν νόμον ϊδωκεν ό Θεός ; Βούλει

μαΟείν δτι και τιμών ; Μάλιστα μέν ουν και ταύτα

Ικανά δεϊξαι τήν τιμήν κα\ τήν κηδεμονίαν, πλην

χαϊ άφ' έτερων μαρτυριών αϋτδ τούτο ποιήσομαι φα-

νερδν. Έπαίνει, φησ\ν, Ιερουσαλήμ, τύν Κύριον

αϊνει τύν θεόν σον, Σιών δτι ενίσχυσε τους μο-

χΛοϋς τών πυλών σου, εϋλόγι\σε τους νΐοϋςσον

Ιν σοι• ό ζιΰείς τά δριά σου είρήνην, καϊ στέαρ

Χνροϋ έμπιπλών σε. Είτα ειπών καϊ τήν διά τής

άλλης κτίσεως εύεργεσίαν παρά τού Θεού χορηγου-

μίνην, έπήγαγε τήν έξαίρετον καϊ μείζονα, ούτωσΐ

λέγων Ό άποστέλλι•ιν τύν λόγον αύτοϋ τω Ια

κώβ, δικαιώματα χαϊ χρίματα αύτοϋ τψ Ισραήλ.

Ούκ έποίησεν οϋζω παντϊ έθνει, καϊ τά κρίματα

αύτοϋ ούκ έδήλωσεν αύτοϊς. "Ορα πόσα κατέλεξεν

αγαθά. 'Λσφάλειαν πόλεως. Ενίσχυσε γάρ, φησ\,

τους μοχΛούς τών πυΛών σου• άπαλλαγήν πολέ

μων Ό τιΟεϊς γάρ, φησ\, τά δριά σου εΐρήνην

άφΟονίαν τών αναγκαίων Καϊ στέαρ πνροϋ έμπι

πΛών σε. Άλλ' όμως πάντων τούτων τήν τού νόμου

δοσιν τιμιωτέραν άπέφηνεν. "Οτι γάρ κα\ ασφαλείας,

κα\ [6851είρήνης, χα\ απαλλαγής πολέμων, κα\ εύπαι-

δίας, κα\ πολυπαιδίας, καϊ τής τών αναγκαίοι; άφθο •

νιας πολλώ μείζον δώρόν έστι τδ νόμον λαβείν, καϊ τά δι

καιώματα τού θεού μαΟεϊν, πάντων ύστερον αύτδ

θε\ς ώς κεφάλαιον και σύνδεσμον τών αγαθών, έπή

γαγε λέγων Ούκ έποίησεν ούτω παντϊ έθνει. Ούτω,

πώς; Καϊ μήν καϊ αφθονίας, κα\ τών άλλο;ν τών άπη-

ριΟμημένων πολλοί πολλάκις άπίλαυσαν, Άλλ' οϋ

περ\ τών προειρημένων λέγω, φησΙν, άλλα περ\ τού

νόμου, δτι Ούκ έποίησεν ούτω παντϊ έΟνει. Κα\

διά τούτο έπήγαγε- Καϊ τά χρίματα αυτού ούκ έδή-

Λωσεναύτοϊς. Όράς πώς τών άπηριθμημένων απάν

των αγαθών μείζον δ νόμο;

β'. Τούτο καϊ Ιερεμίας ένέφηνε- τους γάρ έν αιχ

μαλωσία δντας Ορηνών, έλεγε, Τί ότι έν Γ}} ^"ϊΐ τών

έχθρων ει; Τ'ι\ν πι\γι\ν τΐ\ς σοφίας έγκατέΛιπες.

τδν νόμον λέ^ων. ΚαΟάπερ ή πηγή πολλούς παντα

χόθεν άφίησι ρύακας, ούτω κα\ ό νόμος πολλά; παν

ταχόθεν άφίησι τάς έντολάς, άρδων ημών τήν ψυχήν.

Είτα δηλών τδ έξαίρετον τής τιμής τή; διά τού νόμου

γενομένης, Ιλεγεν Ούκ ι)χούσ0η έν Χαναάν αΰΓ»|

ή σοφία, ουδέ ώφθη έν θαιμάν,ονδέ νΐοί "Αγαρ,

οι έμποροι, χαϊ οΐ έκζ>μϊ\ταϊ έγνωσαν τάς ύδονς

αύτης, ουδέ έμνήσθησαν τών τριβών αυτής. Καϊ

δεικνΰς δτι πνευματική τίς έστικα\ θεία, Τις άνέβη,

φησΙν, εις τύν ούρανύν, καϊ κατεβίβασεν αύτι\ν ;

Είτα έπήγαγεν Οδτος ό θεύς ημών, οΰ ΛογισΟή-

σεται έτερος προς αυτόν. Έξεΰρε πάσαν όδίν

επιστήμης, καϊ ϊδωκεν αυτήν Ίαχώβ τώ παιδί

αύτοϋ, καϊ ΊσραήΛ τώ ήγαπημένψ ύπ' αύτοϋ.

Διά τούτο κα\ ό Λαυ\δ έλεγεν Ούκ έποίησεν οΐιζω

παντϊ έθνει, χαϊ τά χρίματα αύτοϋ ούκ έδήΛωσεν

αύτοΤς. Τούτο γοΰν κα\ Παύλος αίνιττίμενος έγραφε-

ΤΙ ουν τό περισσύν τού Ίοιδαίου ; ?| τις ή ώρέ-

Λεια τϊ\ς περιτομής ; Πολύ κατά πάντα τρόπον.

Πρώτον μέν γάρ δτι έπιστεύθησαν τά λόγια τού θεού.

Όρας πώς κα\ ούτος ήρμήνευσε τδ, Ούκ έποίησεν

οϋτω παντϊ έθνει, καϊ τά χρίματα αύτοϋ ούκ έδή•

Λωσεν αύτοΐς ; Εϊ γάρ τδ περισσδν τού Ιουδαίου.

τούτο έστιν, δτι αυτοί μόνοι τών άλλων ανθρώπων

έτιμήθησαν τή δόσει τού γραπτού νόμου, ούκ άρα

βαρών ημών τήν φύσιν, άλλα τιμών, τδν νόμον έδω-

κεν δ θεός. Καϊ ού τούτω μόνον έτίμησε, τώ δούναι

τδν νόμον, άλλα κα\ τώ δι' εαυτού δούναι- κα\ γάρ καϊ

τούτο μέγιστον είδος τιμής, τδ μή μόνον παρααχεΐν.

"Οτι γάρ μέγα τούτο έστι τδ δώρον, άκουσον κα\ τοΰ

Παύλου τούτο ένδεικνυμένου. Όρων γάρ τού; "Ιου

δαίους πεφυσιωμένους έν τώ τους προφήτας πρδ;

αυτούς έλθείν, κ»\ καταστέλλων αυτών τδ φρόνημα,

δεικνΰς δτι μείζονος ημείς άπηλαΰσαμεν τής τιμής,

οϋ διά δούλου, άλλα διά Δεσπότου τής διδασκαλίας

τυχόντες, ούτωσί πώς φησι πρδς Εβραίους γράφων-

ΠοΛνμερώς και ποΛυτρόπως πάλαι ό θεύς ΛαΛή-

σας τοϊς πατράσιν ημών, έπ\ έσχατων τών ήμερων

έΛάΛησεν ήμϊν έν Υίψ. Κα\ πάλιν άλλαχοϋ' Ούμό

νον δέ, ά.Ι.Ιι'ί καϊ χανχώμενοι έν τώ θεψ διά τον

Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού, £<' οδ χαϊ τήν καταΛ-

Λαγήν\$>νό-§'&"ί \έΛάβομεν. Όρςίς αύτδνούκ *π\τή κα
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ΙηοΗ'ιυί :ιο ϋίΐιιοίιΐίυδ φιχ ιιιΐιϋοΐί* ροΓοίροΐΌ ροδδίΐϊδ,

(ΌΙΊ1ΙΙΙ Ι]ΙΙ.Ι• νοίιίϋ Ιιγ.-ΙιΊΊΙιι (Ιιι: ιΐίι Ι:ι ΜΙΠΙ ηίΟΠΙΟΓΪίΙΙΙΙ

ριιιιοί* |-6Γιϊο:ιΙιίιιιιΐδ. [)ίχί Ιιιιιιιίιιοιιι, 3ΐιΙθ(|ΐι;ιηι (Ιο 11-

ι.ίιί οοπιειίεινί, Ιιοηιιηι 30 ιηαίιιιη ιιονίδίβ, ιιοφίο

|ΐοκΐΐ|ΐι;ιιιι βΐΐδΐ:ΐ85βΙ, Ιιπιιο ίΙΙιιηι δοίοηιϊ.Ίΐιι :κ1ορΐυιη

08&β. Μί\ί, ψΐ3ΐΌ Ιί^ιιιιηι ι-οίοηΐία: ϋοιιί οι ηιαίί ιΐίοο-

ιιΊιιγ, οΐ (|ΐιι> ραοΐο 8θΙθ3ΐ 5οι ίριιικι, ρο8ΐφΐ3Πΐ 0ΪΓ03

Ιοιηρυδ :ι1ιι|μι•ιΙ ΙοοίΙΙΙΐΥβ ΓΟδ <]Ι1τρί.Ίΐη βνοΐΙΟΠΙ, 3ϋ

ίΙΙα 1 1• ϋυοίυιιι !•■■-€> νεΙ Ιοιιιροιϊ ηηηιβιι ΙπΙιυοίΌ :

ο, οπι: ρηΐίυιιι Ιίικίίο Γιιοιϊι ίρ-ιιιιι πιαιιιίαίιιιιι ι•οοί-

ΙίΠί, ΠφΙδ ίΐΗΟΓνΟΙΙΙΙΙ 3γΙιιι|Ί8 ΪΙΙΪΙ18 681 6808 ρΐ'οΐιί-

1)11115. ι^ιιοιΙιι.ίιιι ίςίΐιιι- 1 1 ! ιιιΙ 681 ? Εΐ ρταεερίΐ ϋοπιίηη»

Οι•νι λίίαηι άκειι* : Εχ οηιηΊ Ιιπ,ιιο φιοά ε$ΐ Ίη ραηιάχιο

εκα εοηιεάα ((■'«!. 2. 1ϋ). ΙΜνίιια 1<;χ β8(, νοπιιιι

3ΐ1ΰη():ιιηιΐ8. δι βιιίιη Ιιοιηϊηοδ ϋιιιιι γο^Ί;ι» ΙοβίιιιΙ Ιί-

10Γ38, ΙΙΙΐ'ΐΥ6ΓδΙΙΠ] 8ρ00ΐ3ΐϋΙΊΙ1ΙΙ ΟΙϋΙΙΙΙΙΙ ,|Ι|Ι>01|1 ('ΟΜΜΙΙ'-

βΟΓβ : ΙΙΙΙΐΙΐι) ΐηΐιβίδ 1108 φΐί ΙΙΟΙΙ ΙιιιιιιΪΙΙΙΙΙΙΙ, 80(1 Πβί

1<"ββ5 ΙβΓίυΐ'ί 8ΙΙΙ11ΙΙ8, 3111111(18 ορυιΊϋΙ 01 Ϊ^ΙΤΟ, ΙΙΙφΙΟ

ίί> φΙΙΟ ιΙίΠΜιΙΙΙΓ ΙΐΙΙΐΊΙιΙίΤβ.

Αη ίίτχ ίί! αιιΐΜ ρεεεαίί. — δο'ιο ηοιιιιιιΙΙοβ ΕοβίδΙβ-

Ιογοιιι ;ιι,(ίι*;ιγρ, 30 Ιοφβιη ο:ιυ83ΐιι 1;ιρϊΐΐϋ 0880 αΊοοιο.

Αϋνοΐ'δΙΙδ ΙιιΚ' ί^ΙΙΙΙΓ ρπιιιιΐιιι π ιΐιιιιιΐιιιιι 681, 30 Γο1)!Ι8

Ϊρ$'ΐ8 οκίοιιϋοιιιΐηιιι, ηιιη φΐοϋ Ιιιιιιιίιιοιιι ιιιϋο ΙιιΙιοιοΙ,

3ΐιΙ ιιΜιιι.ιιιι ηθ8ΐΓ3ΐη ίμιοηιίιιίιι Ι10Ι3Γ0 νοΙΙιΊ, 86(1

Ι|ΙΙ()(1 3ΙΚ3Γ01 Γ,|ΙΙ5φΙ0 0ΙΙΓ3Ι1Ι ββΙΟΓΟί, ΙοβΟΠΙ (ΙοίΙίίδΟ.

Γι οιιίιιι (1ί$οα8 ίιι 8ΐι))8ΐ(1ίυρι ηοϋίδ οαιιι ιΙ.ιΐιιιιι ο88β,

3ΐΐ(1ϊ ιριίιΐ (1Ϊ031 Ιβ;ιΪ38 : £ί</ι•ι/ι βιιϊηι ι/ι αιιχίΐίηιη άεάίί

(/μι/. 8. 20). Αϊ φΐί ο Ιίιι ρΓΟδβφΐίΙυχ, ΙΙΟΙΙ Γ(Τ1 .ιιι-

χίΐίοιιι. ΙΙιιΐδΐΐδ νοοΊΓοΓϊΙυτ ρΐ'ορΙκ-13 : Ινοεηια ρεάί-

Ι)«* ιιιείι νιτΰαιη Ιιιαιιι, ει Ιηηιεη ιεηιίΐίι ιικι'ι | Ι'ααΙ.

118. 10ο). Αίφΐϊ οαΊο ρΓ08('(|ΐιϊΐιΐΓ, ΙοηοΙιπίδ Ιιιοοπκι

ιιοιι ιΙι-ι:ιιΐ ι, ιιοο «τταηίβηι ιιιιιι Ιιιοο ιίοιίιιοίΐ. 5.ι!ο-

ιιιοη ιοι-μι-. : ί,κεειηα ηιαηάαΐαηι Ιι'αίί, ει /«ι, <-/ νίΐα ,

ει εοττερύο, ει ά'ηάρΐίηα (Ρτον. Ιί. :ί3). Εοοβ ιιοη

3ΐι\Μίιιιιι 8θΙυηι , ηοο Ιυοοιηη 8οΙυιη , βοϋ οι Ιοχ ε$ι

01 νίΐ3 : Ιι.ΐ'Ο ρΟΓΓΟ ΠΙΙΙΙ 50111 ικΐίο ρΓΟ86(|ΙΙ0ΙΙΙΪ8 , 110-

ι(ΙΙΐ' ροΓιΙιΤΟ νοίοΐΐΐίδ , 80(1 ιιυΐιΐιιιι ρθΙΤΪ£0ΙΙΐί8 01 ΟΓΪ-

{;6ΐιΐί8. Ιϋεο Ι';ιιιΙιΐ8 ιριικριο «Ιιιιιι ίιι ϋικίχιιιιι ίιινοΐιί-

(>ιΐ', ι-ι ιρι:ιιιΐ3ΐιι Ιοχ ίηνοχοΓΪι ιιΐίϋΐηίοιη , Ο8ΐοη(1ί1,

οαιικριο ηοιι §γ3\'3γο ιιαίαταπι ηο8(Γ»ιιι , 8βι1 γοΙΙιογο ,

(1ίοο1)3ΐ : ΕίΟύ Ια Ιυάκη* οοφιοχύηηήί , «( τΐηηίαά*

ίη Ιί^ε (ΙΙϋΐη.Ί. 17). Υίι1ο5 ηοη υΐ ηηΐυιαιη ιίοδίΓβιιι

^Γ3Υ3Γ6ΐ , 86(1 III 63111 Γ60Γ03Γ01 , ΟοΐΙΙΙΙ 1θ£ΟΙ1Ι (1θ-

(1ί8$β? V 18110 (Ιί-ίΟΟΓΟ , 1(1 0113111 ΐΙΙΐΙΙΙΙ 081880 , ιιΐ Ιιο-

ΙΙ0Γ0ΙΙΙ (1θΓθΓΓ6ΐ? Ν3ΙΙΙ ρθΙΟΙ3Ι1( 01 181.1 8.ΙΙΪ8 08ΐ6ΙΙ(1θΓΟ

οΐ Ιιοιιοιοιιι (ΙοΙαΙυιιι , ει ουι\ιιιι ιπιρβη&αιιι : κίι! Ιιοο

ϊρ8ΐιιιι αϋ'ΐ8 .κΐΐιίΐιίΐί» Ιο Γιηιοιιϋ8(1οιιιοιΐ8Ιπι1»ι. Ι.αηύα ,

ίιιιριίΐ, ΙίταίαΙβιη , ϋοηύηηιη ; Ιααάα Οεαιη Ιιιιιιιι , 8'ιοη :

ηηοιιϊαιη Γοιι/ιπικ/πί νκια ροτίαηηι Ιηαηιιιι, /■,■;/,--

</..ι ίί /ίΐιΐί ίιιΐ'ϋ ί/ι ίο : ψί'ι ροηίι βιια ιιιοι ρπΜΗ , ι'ί αά'ιρβ

(ηιηιαιύ κιΐΐαΙΗ ( ΡιαΙ. 1 47. 12-14). υοϊικίβ ρι>81-

< Ι ιι*ι•» :ιϋ.ι (Ιϊχίι Ιιοιιι Ιίοί.ι ρ, ι• αϋα5 ι το ιΐιιπι» οο1!.ιΐ3 ,

ΜΐΙ<]ιιυ\'ιΙ ρπΒείριιιιιυ ει εχίεπβ ιιΐ3]ιΐ8, Ιιι» νβΗιίι

υΙβιι8 : {[αϊ (ΐιι/ιιι/ιίκιί ιίί'/ίοιι <«Μ/Ν ΙαοοΙ) , μαιί/ίαι:,,.

ν<•« ΐΐ)«άΊάα νια ΙιταιΙ. Νοα /*«'« ΐαΐϊΐϊτ οιιιιιί ιιαιίοιιϊ ,

ίΐ)ΐιιΙίιΊ<ι ιαα ηοη ιηιιιιί[.ιΐανίΐ ϊη (11>ίιί. ν. 10. 2Λ).

ΝιιΙο ϊρηιιι ιιιυΐια ειιυΐΊΐεηηΐ Ιχιιι.ι. 13γΙ>ϊ8 8βοιιηΐ3-

Ιι'ηι : ('.υηΙ'ιτηιανίι οιιίιιι , Ϊιιι|υί1 , ιί'Πι'λ ροιίιιηιηι Ιιια-

ηιη ; ϋεΙΙοΐ'ΐιηι (Ιορυΐϊίοιιοηι : {}μ ροιώ οιιίιιι , ίιιιμίι ,

βιιη, ίαοι ρααηι : υυο«3ΐοιιι βηιιοηι»; : Ει αώρβ (τη-

ηκ«/« κχϊκιΐ Ιΐ. Λ([:ιιιιοιι ΙιΪ8 οιηηίυυβ ρΓβΙϊοβΙΟΓοη

Ιοβίβ (1οιΐ3ΐϊοηβπι 6880 (Ιοοίηι-βνιΐ. Νηπϊ ιριοηίηιιι οι

δΟΟΙΙΓίΟΙβ 01 ρ30β , 01 (1ιρΐΐΐ8Ϊ0ΙΙ6 Ι)β1Ι(ΙΓϋΙΙΙ , βί ΙίΙιοπι-

ηιιιι ίιουηϋίιο'ο 3ο ιιιυΐΐϊΐιιϋϊιιο , αΐηιιο ;ιιιιιοιι;ι• ιιΐι -γ.

Ιαίο ιιιυΐΐο ιιΐ3]ιΐ8 οβί ϋοιιαιιι Ιο{;οιιι 3θοορΐ88β, βι• 1>.•ί

]ΐΐ8ΐϊΓΐ03ΐϊοιιβ8 (Ιί<1ί(•ί-8ϋ , πιιιι ιΙΙικΙ οιιιηίυιιι ροΜΓο-

ιηιιιιι ι.ιιηιρΐ3ΐιι οιιρυΐ οι οοιι^οιΐειιι 1>οηοιυιιι οοΙΙο-

038501, Λΐ^οοίι (1Ϊ00ΙΙ5 : ΛΌιι \(άΙ Ιαίχΐϋτ οιιιηί ηαΐΊοηι.

ΤαΙίΐα-, ψιο ρ»εΚι? Αΐ•|θί οιιηοιιχ υΰοΠβίο , Μΐιριβ

αΐϋβ, ςιι:ο 8ΐιιιΐ οιιυιιιοηιο , ιηιιΐιί κερϊυι• ροΐκί ί>ιιιιΙ :

νβπιηιίπιιιοη ϋβ ί|1ί8 4)ΐΐϋΒ (Ιίοίβ βιιιιΐ ηοη Ιοΐ|υθΓ, ίιι-

ςιιίΐ , δοιΐ (Ιο Ιΐ'^ο , π,υοίΐ οιιιιιί ιιαιίοιιϊ δίο ηοη Γοοοπί.

Ι'ΓορΙοιοΒ 8υΙι]ιιηχίΙ : Ει ]η<ϋαα ιυα ηοη ηκιηί[ΐΒΐηΐΗ

α», νΐιΐο» οιιιηίυιιι Ιιοιιοηιιη (ριχ βαιιΐ ειιυιηοΓβΙ» ιιι.ν

μιιιιιιιι 0880 Ιοςοιιι.

2. ΙΙοο οΐίίΐιιι ^οΓοιι1^38 ίιι.Ιί&ινίι : ιΙιι,η βιιίιη οο»

ηιιί ίιι οαρΙίνίΐ3ΐο νοΓ8:ιΙ)3ηΙυι- Ιι^ογοΙ , (Ιίοοοιιΐ : $η\Λ ,

φιοά Ίη Ιΐϊτα ιηνιικοηιιη « .' ϋιτίίκιαΊιΐΊ (οηίαη αιρΊιιι-

ιΊ& (ΒαηΐΰΗ. 5. 10. Η) : Ιουειη ίιβ νιιο.ιπ8. 11ι οιιίιιι

ίοιιβ ηκι1ΐ08 ιιιιιΐίφιβ τίνοβ εηιίιιίΐ , βίο οΐί:ιηι Ιοχ ιιιιιΐιβ

υικίίιριο ηιαιΐ(1:ιΐ3 ρι-οΙΊιικΙίι , ηιιίυυβ ηιιίιιιηιιι ιιοβίιπιη

ίιτί^ιΐ. ϋοίικίβ ρΓ.οοίριιιιιη ιΐοοιιβ Ιιοιιοπβ , ψιί ηοόίβ

3 1ο;;6 (ΙοΓοΠιιγ , υβίβηϋοη» βίοίχιΐ : Λ'οιι β«< «ηιΙΊΐα ίη

€ηαηηαη Ιιαιο ιαρΊεηιία , ηεφιε νίια «ί /'« Τηχηιαη ,

ηβο*β βΐη Ααατ ηκτοαίοτα , (Ι νχψιίνΐυηι νίαιη φ$

ι/οιν/Ή/ιί , «ίψκί ιαηϊΐαηιιη β/ιιι ,μιηι ηχοΓάαΐϊ (ΙοίιΙ. γ.

22. 25). Λι^ηοϋΐ 8ρίπΐ3ΐβιιι 30 ϋίνίη;ιηι ομο (Ιοιηοιι-

81Γ3Γ01 , ΟαΊχ ιικεηάιΐ , ίηιριίΐ , Ίη ανίαιη , βί άεώιχϊΐ

ΊΙΙαηι (Ιοιά. ν. 29)? Τυιη 3(Ι]ιιιιχϊΙ : Πιο ΐ(ι ϋεαιηοιία;

ηοη αχίιηιαοίΐητ αΙΊη* <ιά εηιη. ΑάΊηπηΗ οιηηειη νίαιη

κίΐηΐίχ ει άεάίι εωη ίαεοο ριιεΓο $ι<ο , ει Ιναοί άίΐεείο

ιιιο (Ιΰίά. ν. 50. 57). Ι'πιρίοΓοα (1ίοο1>3ΐ ειίαιη ϋ^νίιΐ :

ΛΌιι (εείΐ Ιαΐίΐπ οηιηί ηαιίοηΊ , εΐ)ιιάίάα «υα ηοη ηιαηί-

ίείΐανίι ίίι(ΡαιΙ. 147. 20). ΙΙοο η'ιιηίπιιη οι ΡβηΙιυ ίη-

Ι1ΙΙ0ΙΙ8 8οηΙ>οΙ):ιΙ : (}ιιίά ενρο αηιρίηα ίικίαο αΐ? αηί

ψΊΚ αΐΗ'ιΐΜ άτεηηιάήοηίι (Κοηι. 3. Ι)? ΜιιΙΐιιιιι ροΓ

*• '"' ηιοϋϋΐιι. Ρπιιιιιιη ((υίιίοιιι (|ΐιοηίαιιι ογοιΙιο βυιιΐ

ίΙΙίϊ οΙοιριΐΒ υοί. ν'ιϋοδφίο ρ;ιοΐο Ιιίο ειίϋΐη βχρυβιιοΓίι

ϊΙΙιιϋ , Νοη (<•αΐ ΐαίίΐεΓ οιηηί ηαιΊοηί , εΐ]αάίοία ιυα ηοη

ηιαιιί(,:$ιανίι είι? δι οιιίιιι Ιιοο ίΙΙυϋ εβι αιιιρίίιιβ ;υ(Ια;ο

(ριοιΐ ίΙΙί βοϋ οχ 3ΐϋ8 ήοιίιίιιίΐιαδ Ιο^ίβ 8ΐπρΙ:ι: (Ιοιι.'ιΙίο-

ιιοδίιιιΐ ΙιοιιογπΙϊ , ιιοη ίρίΐυΓ ιιΐ ηηΙιΐΓ3ΐη ιιοδίΜΐιι βία-

ν;ΐΓ0ΐ,50(1 υι Ιιοιιογο βΙΙΙοοΓβΙ, (Ιοϋίι Ιι-^οιιΊ Ιΐουδ.

Νο(|ΐιο Ιιοο ι.ιιιΐ ιιι Ιιοιιογο 3ΐΤο( ίί , φιοιΙ Ιοβοιη (ΙοΛίι ,

80(1 61Ϊ3ΙΙΙ ηιιοϋ ροΓ δοίρβαιη ϋοϋιΐ : Ιιοο οιιίιιι ςοιιιΐϋ

Ιιοιιοιίβ 081 ιιΐ3χίιιιιιιιι φκκΙ ηοη δοΐιιιιι Ιιοιιιι ρΓΑϋηο-

Γίΐ, 80(1 ροΓ δθί|)8ϋηΐ ρΓΧ-ύϋΟΓίΐ. 11.10 (ριϊ,,ρβ ΙΙΙ.ιςιιιιιιι

68δο (Ιοηιιιιι , ;ιυϋί ηηοιηοϋο 1'.ηιιΙιΐ8 ΟδΙοηιΙιιΙ. ϋηιιι

βΙΐίΐΙΙ Ϊ||Π3108 0!>δ6 ^υϋ»Ό8 ΟΟΓΙΙΟΓΟΙ, ΐρίοϋ 3(1 008 ρΓ«-

ρΐιοΐα: νοιιίδδοιιΐ, ιιι οοπιηι 2γγοκ3ιιΙΪ;ιιι] βοοπβα,

ΙΙΟδίρίΟ ΙΙΙ3]θΓΪ 0880 3ΐΤθ0108 ΙίΟΠΟΓΟ (ΙβΙΙΙΟΙΙδίΓΟί , Ι||ΐί

ιιοη 80Γνί , 80(1 Ι). ιιιιίπί οροΓα ϋοΐιΐΐβιιι οΌοίπιιηιη ;,ε-

οερϊιηυβ , Ιιι-, νβι 1»ί8 ιιΐίΐυτ ;κ! Η«ϋπ60» βοηΙχΝίϊ : ΜιιΙ-

ίήαήιιηι ιιιιιΐΐα,φα• υιυύίι οΐίιη 1)αα Ιυηιιρ-ΐ! ριιΙάΙ>ι,$

ιιυ*ΐι ίκ, ιΐϋΐ'ίίϋ 1/1/3 άίεοια ίιΙί$ ΙοψίΗΐνι αϊ ηβίιι» ίη ΕΗίο

(ΙΙεντ. 1 . 1 . 2). Ει πι™•* βΐίΐιί : Λ'βη ««/«ιιι ααίει», κΛ

ει ρ,ΙοήαιηΗί ί/ι Οίο , γετ ύοηιιηνχη ιιολΙιηιιι ^^•^ιιιιι

Οιιηΐιιιη, ρετηηίηι ει τεωηάΐίαΐίοηαη ααερίηιη* (Λο/ιι.
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5. II)• Υΐϋοδ οιιπι ηοιι «>Ι> ι-οοοηοΠκιΐίοηοιπ ιηιιΐιιιη

βίοπ.ιπ, 86(1 οιίηιη <| ικκΐ ροι- ΟΐΓίδΙυιη ΓβοοηοϊΙϊαΐίο-

ηβιη 3οεορρπι? ΕΙ πίΓδυδ ευηι ι-βδίιπ-εείίυηβιη ιιιη-

μιιίΐίοο οοΙοΙιγ.ιγοΙ , 3ΪΙ : Ιριε ϋοηύηνζ άεκεηάεΐ άε

αείο (1. ϊ'Λίΐί. 4. 15). Υίϋβ ϊΐΐίε ςαοηιιε ροι- Οοηιίηυηι

Ιοίιιιιι ριτΠοί : βΐ Ιιίο ηοη ριτ «ϋφιουι ΠιιιιιιΙιιιη ,

ιιοιι |ιογ βη^εΐυιη 61 3ΐ•οΙΐ3ΐι°;βΙυπι , 86(1 ίμδε ροι• 86 ίρ-

« ιιηι ΛιΙ;ιιιι ρΓ.ι-ί'βρίΙ , άυρϋεί ηοηιίηβπι ΙιοηΟΓβ ίίβ-

οίοιιδ, εΐ ηυοιΐ Ιεξβιη ΰεάβπΐ , ει φίοι] ϋοιίοτϊι ρετ 8β-

ϊρδυηι. (ΙποιιιοιΙυ ί$;ίΐυι• Ιβρδίιβ βδΐ Ϊ11β? Οϋ ίςιιανϊαπι

ϊϋΛΐη ; ίιΙί]υβ οδίβηιΐυηΐ α,ιιοίψιοί Ιο§οηι ,-ιοοοροπιΐιΐ,

ιιβο !»ρ8Ϊ 8υηΐ , 86(1 01 ρΐιιπι ηυαιη ίιτιροιαιο Γικτ.ίπι,

ρι-χδΐίΙβΓυηΐ. δβ(1 φιοιιίβηι Ιιοε Ιεπιρυδ νίάβο ηοβ ίιι

3η§ιΐδΐυπι ΓβιΙί§0Γβ, ίιι .Ίΐίοι-ηιη ιΙίίϊβΓίαΐίοιιοηι δοιηιο-

ηεπι Γο]ΐ(•ίοηιυ5 : νοβ τεη> π,υχ ϋίοΐβ 8υιιΙ ι-οη>οι-νηΐο,

:ιο πιΐΊΐΐϋΐία (βηβΐβ, ίΙΙοβφιο ιμιί ηοιι αυόΊοηιιιΙ, αΌ-

οεΐβ , 3(ςιιβ Ικοο ίιι βεε1ε8Ϊ3 , ίη Γογο, :ιο άοιηί υιιιΐδ-

ςιιίδφιβ ιηοά'ίιείυΓ (α). Νιΐιϋ βηίιη δίκτα Ιεειίοηβ ]υ-

ΓΐιιιιΙίιι». Λιιϋί 83Π6 (|πί(| (1ε ΠΙα ιΙίι-.ΊΙ ρπ>| Ιι••ΐ;ι : ϋιιαιη

ύιιΐάη [αιιάύιιι ηκίι εΐοηιιία Ιιια, ιιιρετ ηιεί εΐ [ανηιιι οή

τηεο (Ι'χιΙ. 118. 103). ΙΙυηο ίΐαο,αο Γανιιηι ίη νβδροι•-

1 ίιι.» ηιοιίδ.ι ορροηο, ιι! Ιοίηιιι ίΙΙ.ιπι &ρίιίΐυ.-ιΙί ι-ορίο.ΐδ

νοίυρίαΐβ. Νυιι νκίοιίβ ίιοπιίιιβδ οριι'εηίοβ, φιοηιυάο

Ρ081 βρΐΐΐ38 0Ι.Ιι.ΐϊ.ιι]θ8 30 ΐίύίοίιιοκ ίιΙΙΙ'οϋΐΗ ιιιιΙ '.' ΙΙΙι

κυηβ ϊ(1β8 ιΙκ•;ιΐπιιιι βΓίίοίυηΙ, (υ Ιπ»>> α•<1οδ οχΐυιη εΓ-

Ιίεε : ί(1 νιτο βΠίείβδ, ηοη ρβι-ϊβίεβ ίιηηιιιΐιιηδ, .ιυι

(β) 0ΐΐ3^3ΐη εχ δοα,ιιοιιιίυυδ ίκΐ νθΓΐ>απη ΗοιιιϊΙϊα ρτχ-

οοιίοιιίί Ιι'^υιιΐιιΐ'.

ΐΓ.ιι^ΓιΊΊ Μ5 ίϊιικίιιιιοιιΐ.ι , δεϋ 81 3(1 Ιιιαιη ηιοιι^.ιιιι 1)ο-

πιίιιιιιη ΐρ5ϋπι εαΊοΓυηι νοεοδ. Νοη οπιυοδοίΐ βρικπιοιίί

οοη νϊνϊη ϋευδ. ΙΙΙιί η.-αηα,υε 5ρΐΓΪΐυα1ΐ& όΊιείι-ίιιιι, ίύί οι

Ιεηιρ6Γ3ΐιΐί3, ει ιιιοαΌδΐί.ι, ει Ιβιιίΐ38; ιιυί νίτ ει ιιχογ

3ε ΙίΙιοιϊ, οοιιεοπίίβ ει αηιϊοϊιϊ» 61 νϊΠΐιΓιβ νϊιιευΐίδ Γιιο-

γϊιιΙ εοΙΙί^ιΐί , ίΙΙίο νβηαΐυΓ ίη ιηοιίίο ΙΜιπ;>Ιιΐ8. Νυιι

ειιίηι ;ιιιιτιιπι Ι;ιφι<•;ιι•ο (|ΐι;ιτϊι, ηβε εοΐιιηιιιαηιιη Γιιΐ-

£ογγιιι, ιιοφίο ιιΐ;ιπιιοι>8 ριιΙο-Ιιΐ-ίΐιιαΊιιβηι : βοϋ ιιιιίιη.υ

(Ιεεοι-εηι »ε ηιοηΐίδ Γοπηβηι, ει ηιεη^ηι ]ιΐ3ΐίιί;ι ι-βίοι•-

1:ιιη , οι οΙεειηο8)-η.ι: Γκ.εΙιΙιιιδ 3ϋΐιη<ΐ3ηΐειιι. Οικχΐ &ί

ιηεη&αιη ι]ιΐ8ΐηοι1ί νίίίοπΐ, εοιιΓεβίίιη ε)ιΐϊΐικΗΐί εοιι-

νειιΐυβ Γα ρβΝίεβρβ, εΐ ίιι ευηι μ: ίιιίεΠ. Ιρ8ε ειιίιιι

681, α,ιΓι ϋϊχίΐ, Είΐιπίηίαη πα νίάίαίι α αΐιάιΐη (Μ,ιΐιΙι.

25. 35). Ουηι ίςϊΙιΐΓ ίιιΓεηυβ ηια^ιια νεκ:β είβηιαηίειη

:ηΐι!ί\ πΊ8 ρ;ιιιρΐ'Γοιιι, ϋείιιϋε ςυίϋρίιιηι εοηιιη ιρΐ;ι- 3ρ-

ροδίΐ» 8ΐιιιΙ ύβ ιιιοιίδα ο^οηο (1οϋοιί8, Κοηιίιιιπιι 3(1

ιηοηδαηι νοεβδίϊ ρι,τ βι'ΐνιΐΜΐ, βΐ ίΙΙβιη ΐοίαπι 1)βί Ιιβ-

ιιοιίίεΐϊοιιίΐιιΐδ ΓβρΙενίβΙϊ, οϋΐβΐϊδηιιε ρΓΪιηϊΐΊΪ8ΐη3χΊηΐ3ΐιι

οεε3$ίοη<-ιη ΐιιη ρι-οπιρίιιηι-ΐα ρΐυηιιιϊδ εοπιρ!ειΐ(1ί Ι*ο-

ηίί ρι-χυυίκΐί. ϋευβ βυίοιιι ραείδ οι ι:ιιί:.ιΐί8 , ηιιϊ <Ι.ιΐ

ραιιειη αιΙ ιιι:ιπι1ιιε;ιιιι1υιιι (2. 6Όγ. 9. 10), 61 δειηβη

ΒβιιιϊηαηΙϊ , νο^ΐιαιη βειηβιιίεηι ηιυΐϋρΐίεεί, βΐ ;ιαν'»•,α

ίιιεΓεηιοηΙ» Γΐ'υ^αιιι ]ιΐ8ΐίΙί;ο ίιι οηιηίυιΐδ νοΙ)ίβ , δΐιηιιι

(1.1118 £1-3113111, Ι108(ρΐ0 Γι £110 0.1'ΙθΠΙΙΙΙ (Ιί^ΙΙΟΐΙΙΓ : ειψίδ

ιιθ8 (ΐ;ΐπίοίρι•8 Ιϊοιί ευηΐίιΐ£3ΐ, ςηιΐία ε( ΙιβηίςιιίΐαΚ

ΙίιιιιιίΐΗ ηο8ΐη 1β8ΐι ΟΙΐΓίδΐί, ευηι <|υο Ι';ιΐπ μίοπ.-ι, Ιιο-

ιιογ, ίιιιροΐ'ίιιηι, ιιη.ι ειιιη δρϊπΐιι 8Λΐκ:ΐυ, ηυηε ει βεπι-

ροι-, 61 ίη 8;οιυΙα 8;ι•ειι1υιυηι. Λιηεη.

ΜΟΝΙτυΜ Αϋ 5ΕΚΜ0ΝΕΜ

Ηίε δεπηο, Ιοη^ο ροβΐ οε(ο βϋοβ Ιεηιροπβ ϊηΐεΓνβΙΙο Ιιβοίΐυβ, ίη Ιιαο βεπβ ροβίΐυβ Γυίΐ, ηοη ηιοΛο

<|ιιϊλ ίη ίΙΙο (Ιβ Α1)Γ3ΐΐ3ηι 61 ιΐβ Νοβ ρΙιΐΓίοιι* 3£ΪΙιιγ, 8βο" εΐίβηι φη» ηοιι ρ3ΐιε3 Ιιϊε ΙμΙιοιιμιγ βίηίΐίι,

ίπιο βίίίειη ρβηβ φι»: ίιι ΗοηιίΓιίδ ίη Οβηβδίηι. Ηαηε ρογγο δεηιιοηβιιι βοϋεπι ηαυιιίΐ βηηο ςυο Είοιηϊ-

1Ϊ38 ΐΓίβίηΐβ οΊιβδ ρΓΪΟΓββ ίη Οβιιοδίιη, βΐ ςιιο ΗοηιίΙίββ ίη ρπηοίρίοιη Αείοπιπι, ει α"ε ηιαΐΒΐίοιιβ ιιοηιί-

ιιιιιιι. Οιι]υδ ε1ΐΓοηοΙθ8Ϊ33 Γ3ΐίοηβηι 6χρ1ίθ3ΐ3ΐη η»υβδ ίη Μοιιίΐο 3θ" ΗοιιιίΙί.ΐδ ίη ρπηοίρίιιιη Αειοπιιιι

Τοιηο 3 (εοΐ. 63), ίίειηςιιε ίη Μυηίΐο βϋ ΗοηιίΙί3$ »Ιβ ηιαίαΐίοηβ ηοπιίηιιπι οοιίοηι Τοπίο (εοΐ. 111). Ουο βυ-

ΐειη 3ΙΚ10 Ιι«ε ιβηΐ» ΙιοιιιίΙίβιυπι ίοπποηυπιφιο βοπεί ρΐΌΐιυηΙΪ3ΐ3 ΓυβΓΪΙ, ιιοιιϋιιηι ροΐιιίηιιιβ «ΙβρΓβΙιβη-

άεΓβ. ΙΙΙυιΙ δοΐυηι ρΓΟ εοπο εχρ1θΓ3ΐοφΐβ Ιιαοβηιυδ, οπιηβδ ροδί αηηυηι 587 ΙοΙιίΟδ Γαίδδβ. Εα ο"β Γβ

8ΕΚΜ0 IX.

ζΐηοηοάο οροτίωΐ /γο/γημ ροααΐα ατίβατΰ, «ί ηηοά εο-

πιιιι μιΙηιιι αιπιηι Ινώεη οοηνβηϊαΐ , α ηιιατε Αύηιηι

υοεα/Ηΐ ιί( ΑύταΙιαηχ, εΐ άβ ηοηιϊηε Νοβ : ηηοά ηοη

(ηιιΐηι αηΐ ιίηε εαη$α ρι$ιί ίΙΙί [ιιετϊηΐ Μ$ ηοηώιώη»

αρρεΙΙαΙϊ, »εά ΐΐα άί$ρεηιαη!ε ΰά ρτονίάεηΐϊα.

1 . Ηιιικί (ΙίΙ Ιίΐ'ίΐο ΓυΐΌΐ οχ εοιΐ5θΐιιιειιΐί;ι ηιιρθΓ(ΙίεΐθΓυιτι

ρΓ32δβηΙίδ δοπιιοηίδ δϋπιΟΓβ ρΓοεβηιίυιη, δίηιιιάβηι δοΪΓβ

ροδδοΐίδ ςυίι) ηιιρβΓ 3 ηοβίδ άίοΐυιη, βΐ ιιοοηιοοΌ Πηί-

Ιυδ Γιιεπι δεπιιο. νεΓυηι ο,ιιί,ι ρΙοΓίίριο οχ ϊϊβ ςπί ηα—

ροΓ αίΓϋΟΓβ , Ιιοιίίβ ιιοιι αύδοιιΐ , οι εχ ϋδ ηιιί ιιιιιιο 3<1-

δυηΐ, ηυρει- αΙιΓιιβΓβ, οη^ίι ,ιιιϋίίοπιιη νβπειββ, ιιΐ ιο-

ροίοικί.ι δί πι , φκο ιιιιροι ιΙιιΐ;ι : ιιπιίο ει ϋ ιμπ ρηαδ

δεηιιοιιειη ααο!ίοι:ιιιΐ , ιιιείίυδ ϋίειοι-υιιι ιιιοηκιι ι;πιι
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ταλλαγή καυχώμενον μόνον, άλλα κα\ έπ\ τώ διά τοΰ

Χρίστου λαβείν τήν καταλλαγήν ; Κα\ πάλιν τήν άνά-

στασιν σεμνύνων, φησίν Αντύς ό Κύριος χατα6ι\-

σεται έξ ουραίου. "Ορο χάχεί διά τοΰ Δεσπότου τό

πάν γινόμενον χοΛ ενταύθα οϋ δι' οίκέτου τίνος, οό

δι' αγγέλου χα\ αρχαγγέλου, άλλ' αΰτδς δι' εαυτού

ένετείλατο τω Αδάμ, διπλή τιμή τον άνθρωπον τι

μών, χα\ τώ δούναι τδν ν(5μον, κα'ι τω δΓ εαυτού

δούναι. Πώς ουν ώλίσθησεν εκείνος; Παρά τήν εαυτού

(ίαθυμίαν και δηλούσιν όσοι νόμον έλαβον, χαΐ οΰκ

ώλισθον, άλλα κα\ πλείω τών έπιτεταγμένων εποίη

σαν. Άλλ' επειδή τδν καιρόν ημάς όρώ συνελαύνοντα

τούτον, είς έτέραν διάλεξιν άναβαλοϋμαι τδν λδγον

ΰμεϊς δέ τά εΙρτ\μίνα τέως φυλάττετε, χα\ μέμνησθε,

κα\ τους ούκ άχηκοότας διδάσκετε, κα\ ταύτα και έν

εκκλησία, κα\ έν αγορά, χα\ έν οικία μελετάτω έκα

στος. Ουδέν γάρ ήδύτερον ακροάσεως θεία;. "Ακουσον

γούν τ£ φησι περί ταύτης 6 Προφήτηί, Ός γΛυκέα

τώ ΑάρυγγΙ μου τά Λόγια σου, υπέρ μέΧι χαϊ κη-

$Ίου τω στόματί μου. Τούτο τοίνυν παρατίθει το

•κηρίον έπ\ της τραπέζης τής εσπερινής, ώστε πασαν

αυτήν ηδονής πληρώσαι πνευματικής. Ούχ οράτε τους

εύπορους τών ανθρώπων, πώς μετά τά σιτία κιθαρω

δούς κα'ιαύλητάς έπεισάγουσι ; θέατρον εκείνοι ποιοϋαι

τήν εαυτών οίκίαν σϋ ποίησον τήν οίκίαν τήν σήν

ούρανόν ποιήσεις δέ ουχί τους τοίχους αμείβων, ου

δέ μεταλλάττων τά θεμέλια, άλλ' αύτδν τον τών ουρα

νών Δεσπότην έπ'ι τήν χρ&,Γ.ζζ&Ί καλών τήν σήν. Ούχ

έπαισχύνεται τά τοιαύτα δείπνα ό θεός. "Ενθα γάρ

διδασκαλία πνευματική, έκεϊ κα\ σωφροσύνη κα\

σεμνότης κα\ επιείκεια- ένθα άνήρ κα\ γυνή κα^ παι

δία χα\ ομόνοια και φιλία, κα\ τοις τής αρετής συν

δεδεμένοι δεσμοϊς, έχει μέσος ό Χριστός. Ού γάρ

χρυσούν δροφον ζητεί, ουδέ άστραπϊς κιόνων, ουδέ

χάλλη μαρμάρων, άλλα ψυχής ώραν, χα'ι διανοίας εύ-

μυρφίαν, καΐ τράπεζαν δικαιοσύνης γέμουσαν, κα\

ελεημοσύνης καρπούς έχουσαν. Καν ίδη τοιαύτηντρά-

πεζαν, ταχέως κοινωνεί τού συλλόγου, κα\ παραγί

νεται. Κα\ γάρ αυτός έστιν δ είρηχώ;• Πεινώντά με

εΐδετε, χαϊ Ιθρέψατβ. "Οταν ουν άχούσης πένητος

κάτωθεν μεγάλα βοώντος, εΤτα άπδ τής τραπέζης

τών προκειμένων δώς τι τψ δεομένω, τδν Δεσπότην

έκάλεσας διά τοΰ δούλου πρδςτήν τράπεζαν τήν σήν,

πασαν αυτήν ευλογιών ένέπλησας, κα'ι διά τής απαρ

χής άφορμήν μεγίστην τοΰ πληθύνεσθαί σοι τά τα

μεία αγαθών πολλών παρεσκεύασας. Ό δέ θεδς τής

ειρήνης κα'ι τής αγάπης, ό διδούς άρτον είς (3ρώ"'ν,

κα\ σπέρμα τώ σπείροντι, πληθύνοι τδν σπόρον υμών,

»α1 αϋξήσειε τά γεννήματα τής δικαιοσύνης έν πάσιν

ύμίν, τήν παρ' αυτού χάριν διδούς, κα\ καταςιώσειε

τής βασιλείας τών ουρανών, ής γένοιτο πάντα; ημάς

έπιτυχεΐν χάριτι κα'ι φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού, μεθ' ου ΠατρΊ δόξα, τιμή, κράτος,

σύντώ άγίψ Πνεύματι, νΰν κα\ άεΐ, κοΛ είς τους αιώ

νας τών αιώνων. Αμήν.

ςϋΟΜΟϋΟ ΟΡΟΗΤΕΑΤ ΡΚΛΤΒϋΜ ΡΕΜΑΤΑ ΑΚΟΙΙΕΚΕ, ετο.

Ουί Ε5Τ ΝΟΝΙΙ8 ΙΝ ΟΕΝΕ5ΙΜ.

νϊιΐο <]υκ ιΓιχίιΐΗΐδ ϊπ Μοο'ιΐο 3(1 1Ιοιηί1ΪΗ3 ϊη ρπηοΐρ'ιυιη Αοίοπιιη, αίςιιβ ϊη ΡΐίοίΊιΐϊοιιβ α>1 Ιιιιιιο <ιιι»ιΙιιιη

Τοιιιυιη.

δοουΐυδ 681 Ιιίο δκΓίηο ΙΙοιηϋϊιηι δβοιιηιίαιη ΰβ ιτΐϋΐαΐϊοηβ ιιοιηϊηυηι ; η»ιη ϋυ* ριίοΓββ άβ ιηυΐαΐΐοηβ

ιιοιηϊιιιιπι Ιιοηιϋίχ Ιιίο οιηιι.βηιοΜηΐϋΐ-, ηβπιρβ ηυηι. 1 βΐ ηιιιη. 5. Ιη Ιιοο ββπτ.οηβ ρβπηάβ 3ίφιε «ι*

ρΓΛΟοάβηΙΐΙηΐί ιΐβ ηυΐαΓιοηβ ηοηπηοηι Ιιοιηιΐϋδ Ιοιίβο ρΓΟΟΒίηίο ιΐδΐΐδ βδΐ ΟΙιιρίΟδίοπιυδ : Ιιίιιο ιριοι-οΐ»

ροριιΐί Αι.ιίοοΙίβηϊ, Ιππο ΓβρΓβΗεηβΐοηββ οΐ) ηίηιΐαιη ρΓοοβιηίοπιηι Ιοιΐ£;ϊΙιιιΚηβιη. €ιι]υδ ςαβήοιοηΜΒ οοολ-

&ΪΟΗΘ ρβιιοϊδ β1»ρδϊ9 ιΐίβΐιυβ ΐΐΐίπι άβ ΓβΓβπόίβ ΓορΓβΙιβηδΐοιιώυδ ΙιοιιιίΠαιη Ιιαίηιίΐ, ςυβιη ηοι ϊη 8βΓΪβ »ο-

ιηίΙϊϋΓϋΐη ιΐβ ιηυΐβΐίοηβ ηοιηϊηαπι ροδϋίιιιυκ Τ. 5 (οοΙ. 131).

ΙιιΐΡΓριβΙ»ΐΐο1.3ΐΐη3 ΜΙ Γιοιιίοιιίδ ϋϋΟίΕΪ.

ΛΟΓΟΣ θ".

ΕΙς τό, Λώς δει εΛιτιμη,ν το7ς τών άδεΛ?ών άμαρ-

τήμασι, χαϊ ντι χρή τής τούτων σωτηρίας προ-

νοεΐν, χαϊ διά τΙ"Α6ραμ'Α6ρα/ιμ έχΛήΟη, χαϊ είς

τ•Ί δνομα τοΰ Νώε• δτι ο ί>χ ά,ιΛώς ταντα οι δίκαιοι

εχα,ΐονττο τά ονόματα, άΛΛά ττ{ τον θεον οίκο-

νομίφ.

α'. Εί μέν ην δυνατδν ύμίν είδέναι, τ£ μέν ήμΐν εΓρη-

ται, τί δέ ϋπολέλειπται, χα\ πού μέν τδν λόγον χατε-

λύσαμεν πρώην, πόθεν δέ αύτδν σήμερον άνελέσθαι

χρή, ευθέως τά προοίμια άπδ τής ακολουθίας τών

πρώην είρημένων έποιησάμην ϊν. Επειδή δέ κα\ τών

τότε άκηκοότων ημών πολλοί σήμερον ηύ παρή-

χασι, χαϊ τών νΰν παρόντων τότε ούχ ήκουοαν, τδ

διάφορον τών ακροατών άναγχαίαν ποιεί γενέσθαι

τών είρημένων ήμϊν τήν έξήγησιν -ούτω γάρ χαϊ τοις

έξ αρχής παρηκολουθηκόσι τώ λόγφ μάλλον έμπαγή
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σεται τούτων ή μνήμη , πάλιν άναμιμνησκομένοις

ων ηχούσαν • και τοις άπολει^θείσιν ού τοσαύτη

ϊσται βλάβη, τού λίγου γνωριμωτέραν αύτοϊς άνωθεν

ποιούντος τήν διδασχαλίαν. Κα\ μην ίσως άν εϊποιεν

οι άε\ παραγινδμενοι, δτι δι" αυτό μέν ουν τούτο ούκ

έχρήν άνσλαβείν τά είρημένα, Γνα άπολειφθέντες κα\

τών συνάξεων καταφρονήσαντε; , έργω την βλάβην

ύπομείναντες , βελτίους γίνωνται, τή ζημία [ 688 ]

σωφρονιζδμενοι.

Έγώ δέ επαινώ μέν υμάς, ότι οΰτω δάκνεσθε υπέρ

της ραθυμίας τών αδελφών, καϊ τόν ζήλον θαυμάζω"

βούλομαι δέ χα), φιλανθρωπία τδν ζήλον υμάς κερά-

σαι τοϋτον. Ζήλος γάρ συγγνώμη; άπεστερημένος,

ού ζήλος, άλλα θυμδς μάλλον έστι , κα\ νουθεσία,

φιλανθρωπίαν ούκ έχουσα, βασκανία τις είναι δοκεΤ.

Διά τούτο Ομάς μάλλον παρακαλώ, μή πικρώς τά

τών πλησίον κρίνειν αμαρτήματα. "Ωσπερ γάρ ό

χωρίς συγγνώμης ορών τά τών αδελφών τραύματα,

εί ποτέ κα\ αυτός άμάρτοι, ούδένα εύρήσει τόν συγ-

γνώμην αύτώ νέμοντα• οϋτως ό μετ' έλέου δικάζων

τοις τών πλησίον παραπτώμασιν , εΓ ποτέ ϋποσκελι-

σθείη , πολλούς δψεται τους χείρα δρέγοντας. Καϊ

ταύτα λέγω νΰν, ού την ρ"«θυμ!αν τών άπολειφΟέντων

αύξήσαι βουλίμενος, άλλα τήν ήμετέραν κηδεμονίαν

έπιτεϊναι σπουδάζων , ίνα μετά λίγου γίνηται καΐ

φιλοστοργίας. Έπει κα\ ημείς πολλούς και μακρούς

τή προτεραία κατ' αυτών άπετείναμεν λδγους , κα\

ουδέ ανθρώπους αυτούς είναι έφαμεν, καθάπερ μέ-

μνησθε, κατηγόρους αϋτοίς έπιστήσαντες δύο προφή-

τα; τους κορυφαίους ■ τδν μέν λέγοντα, ΎΗΛ0ον, χαϊ

ούχ ήν άνθρωπος • εχάΧεσα, χαϊ ούκ τχν ό ύπαχου-

σύμενος ' τδν δέ καταβοώντα πάλιν κα\ πυνθανόμε-

νον • Προς τίνα Λα.1ήσω χαί διαμαρτύρομαι ; Άχβ-

ρίτμητα τά ώτα αυτών, χαί ού δύνανται άχούειν.

Και αφόδρα. αυτών διά τούτων κα\ τών τοιούτων

έδάκομεν τήν διάνοιαν. Άλλα νΰν αυτούς πάλιν πα-

ρακαλοϋμεν ούτω γάρ κα\ δ Παύλος έκέλευσεν

"Ε.Ιεγξον γάρ, φησ\ν, έπιτίμησον, χαραχάΧεσον.

Ούτε γάρ τούτο άει χρή ποιεϊν μδνον, ούτε εκείνο

μόνον, άλλ' έκάτερα μίξαντα άπηρτισμένην έργάζε-

σΟαι τήν ώφέλειαν.'Αν τε γάρ διαπαντός έλέγχωμεν,

άναισχυντοτέρους αυτούς άπεργαζδμεθα ■ αν τε δια-

παντός παρακαλώμεν , (ίαθυμοτέρους ποιοΰμεν. Διά

τούτο κοΛ ίατρο\ ούχ\ τίμνουσι μδνον, άλλα κα\

τραύματα έπιδεσμούσιν • ουδέ άε\ φάρμακα πικρά

Ιπιβάλλουσιν, άλλα κα\ προσηνή πολλάκις • δι' έκεί-

νι»ν μέν τών προτέρων τδ σεσηπδς άποκαθαίροντες,

διά τούτων δέ τών δευτέρων τήν έξ εκείνων όδύνην

παραμυθούμενοι. Διά τούτο και άλλαχοΰ φησιν δ

Παύλος • ΆδεΛροϊ , έάν χα\ χροΧιχφθτχ άνθρωπος

ίν τινι παραπτώματι, ϋμέίςοί πνευματικοί καταρ

τίζετε τον τοιούτον, σκοπών σεαυτύν μη χαϊ σύ

πειρααΟ\\ς. 'Λρίστη παραίνεσις, άπηρτισμένη συμ

βουλή , πολλήν έχουσα τήν κηδεμονίαν, σπλάγχνα

ένδ:ικνυμένη πατρικά • δντως τής Παύλου γλώττης

τά βήματα, αδελφοί. Ευθέως άπδ τοΰ τής συγγενείας

δνδματος πρδς τήν εύνοιαν έπεσπάσατο τδν άκροα-

τήν. Τάς αύτάς ώδϊνας Ιλυσας αύτώ, τάς αϋτάς

έτράφης τροφάς, τδν αύτδν ϊσχες πατέρα, έκοινώνη-

σας αύτφ κατά τδν τδκον τδν πνευματικόν • τήν συγ-

γένειαν τοίνυν ταύτην και έν τή τών πτωμάτων έπι-

δείκνυσο διορθώσει. Έάν χροΛηρθή". ΟΐιχίΧπεν,'ΡΑν

άμάρτη , άλλ' έπ\ είδος αμαρτίας κατέφυγε συγγνώ-

μην έχον. Τδ γάρ, Έάν χροΛηρθη , τουτέστιν, έάν

|6ί$91 έπηρεασθή , έάν άπατηθη, ού τδν έκ μελέτης

άμαρτήσαντα λέγων , άλλα τδν σπουδάζοντα μέν

κατορΟώσαι , ΰπδ περιστάσεως δέ διαβολικής ύπο-

σκελιζόμενον. Ό γάρ τοιούτος ού τοσοΰτον κατηγο

ρίας δσον συγγνώμης έστ\ν άξιος. Έάν χαϊ προΛη-

φΟΐ\ άνθρωπος. Πάλιν έφ' ϊτερον είδος συγγνώμης

κατέφυγε, τής φύσεως τήν άσθένειαν, ήν διά τής

προσηγορίας ήνίξατο. Καθάπερ ουν δ μέγας Ίώ6

έπισπάσασθαι παρά τοΰ θεοϋ συγγνώμην βουλόμενος,

ίλεγε• Τι εστίν άνθρωπος, δη Λογίζη αϋτύν, χαϊ

έχισκοπιχν έποιήσω των αμαρτημάτων αύτοΰ ;

ούτω χα\ ημείς ποιώμεν, δταν τινά τών ήμαρτηκότων

έξαιτώμεθα, "Ανθρωπος, έστι,συνεχώς λέγοντες, καΐ

τής φύσεως άναμιμνήσκοντες, χολ ταύτη πρδς έλεον

έφελκδμενοι τδν άγανακτούντα. Διά τούτο κα\ δ

Παύλος έπ\τήν φύσιν χα\ τήν εΰτέλειαν αυτής κατέ-

φυγεν είπών, Έάν χαϊ πραΐηρθή άνθρωπος Ιν τινι

ΧαραπτώμαΤι. Ούχ απλώς τά μεγάλα λέγει αμαρ

τήματα, τά συγγνώμης μείζονα κα\ τά φιλανθρωπίας

ούκ άξια, άλλα τά μικρά κα\ κατεσταλμένα. ΎμεΤς

οΐ πνευματικοί. Ό μέν άμαρτών, άνθρωπος, οΐ δΐ

κατορθοΰντες, πνευματικοί. Εκεί τής φύσεοίς είπί

τδ δνομα, ενταύθα τής αρετής έθηκε τήν προσηγο-

ρίαν.

Πολύ δέ τδ μέσον τού άνθρωπου καΐ τοΰ πνευμα

τικού. Ύ]ΐεϊς οΐ πνευματικοί. Ε! πνευματικός εί,

δείξόν μοι τήν Ισχύν σου, μή άπδ τής σής σωτηρίας,

άλλα Χ3.Χ άπδ τής έμής σο>τηρίας, άλλα και άπδ τής

Ροτβύας τής είς τους πεπτωκότας. Τούτο γάρ πνευ

ματικού, μή περιοράν τά οικεία μέλη ήμελημένα.

Καταρτίζετε τύν τοιούτον. Άχείριυτον ποιείτε ,

φησ'ιν, άκαταγώνιστον, άμαχον τφ διαβδλψ. Σκοπών

σεαντύν, μι\ καϊ σύ χειρασθής.

β'. Αύτη μεγίστη συμβουλή, αναγκαστική -αραίνε-

σις. Κδν λίθος η ό άκούων, ίκανδν αύτδν φοβήσαι τδ

δήμα, κα\ πρδς άνάληψιν διεγεϊραι τού πεπτωκδτος.

Οϋ βούλει, φησ'ιν, ώς άδελφδς έλεήσαι ; ού βούλει ώς

άνθρώπω δντι δούναι συγγνώμην; ού βούλει ώς

πνευματικός χείρα δρέςαι ; Τά κατά σαυτόν σκόπη-

σον, καϊ ού δεήση τού συμβουλεύοντος , ώοτε βοηθή-

σαι τψ κειμίνιο, άλλ' οίκοθεν και παρά σαυτού δέξαι

τήν παραίνεσιν. Πώς κα\ τίνι τρδ-ω ; Σχολών σε

αντύν, φησ\, ^ίί| χαϊ σύ πεφασθ(}ς. Ούκ είπε,

Πάντως γάρ και σύ άμαρτήση, ίνα μή φορτικώτερον

ποιήσητόν λδγον • άλλα πώς; Μΐ\ ποτέ χαϊ σύ χει-

ρασΟΐχς. Ίσω; δέ άμαρτήιη, Γσω; δέ ούχ άμαρτήσΤ}.

Έπε\ ούν άδηλον τό μέλλον , προαπδθου σοι φιλαν

θρωπίας έρανον, δι' ων είς τόν πλησίον ποιείς, ήν

ποτέ περιτραπϊίης , πολλήν εΰρήσεις συγγνώμης

άποθήκην άποκειμένην. Ούκ είπε, Μή ποτέ κα\ συ

άμάοτη;, μή ποτέ και σύ πέσης • προσέχετε ακριβώς

τή δυνάμει τών βημάτων αυτών • άλλα, Μή ποτέ καϊ

σύ πειρασΟϋς. "Εδειξεν δτι πειρατήν έχομεν έχθρίν

ό οέ πειρατής ούχ ώμολογημένον τής επιθέσεως τόν

καιρόν έχει, άλλα πολλάκις ήμίν και καθεύδουσι και

(ΙαΟυμούσιν επιτίθεται" διά τούτο κάκείνος ό προλη

φθείς συγγνώμης άξιος, επειδή ύπό πειρατοΓι έάλω.

Ού γάρ ήν [090] αυτί) φανερά ή μάχη, ουδέ «ομολο

γημένος δ καιρός τού πολέμου, άλλα άγνοούντι επί

θετο , κα\ διά τούτο περιεγένετο. Ούτο> και οι πλέον

τες τήν θάλατταν τήν μεγάλην ταύτην καϊ εύρύχο

ρον ποιούσι.Κάν 'εξοΌρίω'ί αύτοίς φέρηται τό σκάφος,

κδν πάσης άπολαύωιιν ασφαλείας, Γδωσι δέ πί^ιίω-

θεν ναυαγήσαντα; έτίρους, ού προς τήν οίκ:ίαν εύ



€51 ΙΝ ΟΕΝΚΗΜ 8ΕΙΙΜΟ IX. 622

Ιίι ιιιειιΐ : εί ίί8 ί|ΐιί αΙιΓυεηιιιΙ , ιιπιι Ι;\ιιι (Ιαηιηοδίιιιι δίΐ

αΙιΓιιίκδε, 5Ϊ εί ίρδίβ ίηηοίοδεαΐ ιΙοείΓίηα ρι-'ιϋΐ'Πΐ ΙιαΙιίΐ.ι.

Εΐ ίθΓΐη&5Ϊ3 «Ιίί'βΐΐΐ (]1ΐϊ δΟΠίμΟΓ ίΙΙΙΐΙ ρΓη'δΡΙΙΙΟδ , |1Γ0-

ρΙβΓ ΠΙοδ ηιιροΓ ιΐίειη ηοη ε858 ΓΟδυηιεηιΙα , υΐ ίί φιί

πιιη αΐίίδ οοιινειιίπ; εοηιειιιρδεπιηΐ, Ιιοο ϋηιηιιο ειιιεη-

ιΐιίιιιιγ, ει Ιίηιιΐ ροδίΐιαο (ΙίΙί^ειιΐίοιεί.

ΖιΊα* ίεηιρεταηάη» ιη'ιιετ'ιοοτάΐα. — Εφιίιίειη Ιηα-

>!ο, φιοίΐ Γι'.ίιπιπ) άΌΙείίδ ιςηανίαιιι, ει οιΙιιιϊγογ ζε-

Ιιιιιι : νεΙΙειη ηιιίοιη νοβζεΐιιηι Ιιαηε ΐειηρεΓαι-β ηιϊ^β-

πεοπΙία. Ζεΐιιβ οηίπι νοηϊηιη ηεβ.ιηδ, ροΐίιι* Γηγογ εβί

φι ιιιι ζεΐυβ, ει αϋιηηιΓιΐίο, Ιειιίιαίε ιΐίδΐίΐιιία , ϊιινΐ<ϋα

<ρι.ν<Ι:ιιη εδί. (}ιΐ3ρΓθρΙει• ηιαςϊ$ νοδ οίκεεπι, η<: αιηα-

γο (1ε ριοχιι:(ΐι ιιΐΜ ]ιιιΓκειίί ρεοεαίίδ. Ναιη δίουΐ ίδ

ηιΓι ίΐΐιδφιε Γ0ηιιιιί80Γ.Ίΐίοιιε νιιΙηΟΓ.ι ΙϊαΙί'ΐιιιι ί-ρεοΐαΐ ,

ιιιιΙΙιιιιι ίιινειιίεΐ φιί 80 (Ιίμηείιιΐ' νοηία, δι ιμκιιιιΐο οΐ

ίρδο ρ ■(.Ί-ίΐνΐΊ'ίι : ϊΐίΐ ηιιί ευιη ιηίδΟΓίεοηΙία ιΐβ Ια, 8ΐι

ρΓΟΧΪιιιί μιάΊεαΙ, 81 ηυαηυΌ ι•1 ίρν; δΐίρρίαηΐηΐιιδ Γιιει-ίΙ,

ιΐ)ΐιΙιο8 νίϋεΐιίΐ ηιηιιαιη ροπίυοηίοί. Ει Ιι.χ'ε ηπηε ϋί-

γο , 1ΚΙ1Ι ψιοιΙ νιΊίιιι εοπιιη ιριί γ.ιιό Ιιιιε εοιινειιίιιπί

ιιΐ'ςΐίςειιΐϊαιιι αιιςεη, ν<1 (ριικί ικα]»ι*ειιι ειΐΓ.ιιη ι.ο-

ίΐΓ.Ίΐη ι•ιρ.ι ί!1θ8 (ΐΐ|ιίαηι, ίι.ι ιιΐ ειιιιι πιΐίοιιε (Ί αιιιοπβ

α(ϊ• εΐϋ 8<τη1ιΐΓ. Λΐίοφιίη ει ιιοδ κιιρείΊοι-ίοιίδ ϋίείχιδ

ιηυΐΐο* εΐ Ιυιν,'>>& δι'πηοιιεδ αιΐνει-ειιιη ί!Ιθ8 ρΐΌΐιιιιιιία-

\ ϊιηυ^, ει ιιεφίβ Ιιοιιιίηιιιη ιιοιιιϊηε ύϊςιιοδ (Ιίχίπιιΐ8 :

κίευΐ ιιιεηιίηίκΐίδ (α) ηοβ ίη Ιιοο μι-οϋιιχίδδε ρΓορΙιοΐαδ

«Ιιιοβ ρΓ.τεϊριιο; οοιιίΓα ίΙΙοβ : φιοπιηι ιιηιιβ (Ιίείΐ:

Ι'«ιϊ , ίί ιιο»ι (ταΐ Ιιοιηο : νοεανί, ει ηοη εταί φιϊ απαι

τεί (Ιιαί. 50. 2) ; :ιϋιι< ιιιιίειη εΐηιηηΐ , ι•1 (ΠοίΙ : (.«ι

Ιοψαιτ εί Ιε»ϊι(Ίαά•οτΐ 1ιιπηΊΐιιΐ€ηιν αιιτε» εοπιιη, ιί

ηοη ροανηι αιιάίτε (ίετ. ϋ. 10) ^ιιϊΙιιιη νπ•Ι»ϊ« ιιιεοΐι-ιιι

εοπιιη «ιΐϊδ αειίίει• ρείΐΐήηχίηιιΐδ. Νιιιιο υοιό ίίειυιιι

οΙ)8εοι-αιιιυ« : βίε « ιιϊιιι ει Ρ.κιΐιιδ ]ιι~>ϊι : Ατα,ηε , ίη-

ηιιίΙ, ϊηηερα,οοκίτα (2. Τΐιιι. Α. 2). Νεφιε ειιϊιιι Ιιοο

βειιιρεΓ βοΐαηι η^οιε οροΠεί, ηεφιε δειιιρει• ίΙΙικΙ ίο-

Ιηΐη : 50(1 υΙΠίηίΓριε Μΐθιο.18 ΥΚΜ0ΙΙ5, ι;ιιο ηι;ι]θΓ ϊικίο

δεφικίιη* ιιΐίΐΐΐδ. Ναιη δι βοιιιρβΓ αΓ^ιιεπ-ηκι» , ίιηρυ-

«ΙοηΐίοΓΟβ ίΙΙί Γ>εΓεηΐ:5ί βοηιροΓ οϋδοετ.ΐΓβιιιυδ, ϊ^ιια-

\κ>ΐ('* ΓειΙιΙεΓοηΙιΐΓ. Οικιρπιρίιτ εί ιηεϋϊεί ηοη 8<>1ιιηι

μτ:ιιιι. μ•ιΙ ιΊ ηιίικτ.ι ιιΜί^ίΐιιΐ : ηοιριε δειηρίΓ οηνι-

Γ.ι, 8ειΙ ιιιιιιιιιιιιιηΗπιιι εΐίηηι 1ειιί:ι ρΐήηιιιιεα Ί.ιΓιιιχΙιιιιΐ:

ιίι ριτ ρποΓη ιΙΙ:ι ριΐΓϋίεειιΐιΐΓ καιΓιβι ει μΐ'ιτ.Ιο, | ιτ

ροβίεηοΓη αυίβηι ηιίιί^οΐιΐΓ ίηιι-ΐιΐδ αΐι ιΙΙι> (ΙοΚιΓ. Ει

ίιΙεΪΓεο ;ιΙΙ>ί ηικ>ι(ΐιε ϊηςυϊΐ Ρ»ηΙυ8 : Ρταΐτα, ύ )ταο€-

αιμιιΐιΐί [ηετίΐ Ιιοιηο ϊη αϋηαο άοίχαο, νυι ηιιί ιμίήΐηα-

Ια «ί», εοηϊμϊΐε ίΙΙιιηι, εοηύάίταιι* (ειηείϊμιηηι , ιιβ α

Ιη ΐεηίετιι ((ΙαΙαί. 0. Ι). Οριϊιηα ηιΐιιιοηίΐίο, ρειΓεειυπι

εοηίίΐίιιιιι . ιμιοϋ ρ:ιΐεπι:ι τίκεεΓ» (Ιι-εΙιΐΓ.ιΐ , ει ε,ιιχ ιμιί

ηι.-ιςιΐΐΐιι ιιοδίπ οιΐΓ.ιιη βεΓί. ΥβΓε Ιίΐιβϋ.ε Ι'ηιιΙϊ νιτϋϋ,

(ηίΓοβ. δίΐΐίβ εχίηιϊο ηοηιίηε ϋβιιβνοΐυιιι ΓεϋιΙίιΙίι ;ιιι-

ϋϊΐοΓοιη : ψι.ιδί ϋίεΐυηιβ : Ε]ιΐ8ΐ1ι•ιιι υΐεή | :π ι ιί ει

>1ιιΙθΓί1>115 ρΓΟ^Ιι3ΐΙΙ8 ε», Ι'ΙΜΙμΙοΙΙι 1ΐ3ΐ)ΙΙΙ8ΐϊ ριιίΓειιι, ϋ•-

•Ιειιι Αϋιηειιΐίϊ οΐιιεηΐιιβ εβ, εηιιιιιιιιιιίε:ι^ΐί εί ίιι ρ:ιιΐυ

*ρίιίιυ;ιΙί ; ει^ηβΐϊοιιειη ε ι ΓιαίεηΓιίαίοιη Ιιαιιε εΐί.ιηι ίιι

πίΓΓίμιηιΙί» ρΓοχίιηί βΓΓηΙίβ ϋεείβη. 5ι μηιοιαιμ,ιΐιιι

/κ. μι. Νοιι ϋϊχίι, 8ί ρειτεί, 8εϋ βάςιηυδ ρι•ι <•.ι ιί εοιι-

Γιι^ίΐ , ηυυϋ ιιι;ι]ογοιιι ηιεΓείΜΓ νειιί:ιηι. Χι ριαοαιιμα-

ικί {αεπί : Ιιοε.ηι, $ί ςιβνϊΐκΓ ΙειιΟΐιΐϊ ϊυοευϋυει ίί ,

(«) ΙΙίε (ΙΐΜίοΐϊΐ κοηηηηηιη ί.ι ίΙΙικΙ, Λϊμ/ηι αάΐιιιε ιιηηαα

ηύιΐίΐί, ι•1ε.. <;ιιι ι•»1 1 γιιιιιιϊ ϋο ΜυΐαΙίουε ικ•ιιιί.ιιι;υ.

8ϊ ϋππνίτίι, ιιθ(|ΐιο βιιηι ηπί <Κ•ιΙί(3 ορεη ρεεοτίι ϋί-

είΐ, 5(>(1 ειιιιι ηιιί βΐιιϋυΐΐ Ιιειιο αμετε, 8ΐιρρ1:ιιιΐ:ιΐι:»

ιηιιΐΓΐι ονΙ β ροΐε8ΐ3ΐε ιΙίηΙ>οΙίυη ει ν'ιοΐιΐΗ. Ναιη 1;ιΙκ

ηοη ιαιιι αεευδηΐίοηεηι φιαιιι νειάιπι ηΐιτειιιι•. .*>ί

ρταοεαφαίιΐί [ιιετΐί Λοπιο. Ιΐιτυηι αϋ ίΙίΒίτι νειιίχ

βρεείειιι εοιιΓυςϊι, ιιεηιρε ηαίιιηε ίιιΓιιιηΊΐ:ιΙβηι , ςιιηιιι

ιιοιιιϊηε ΙιοιιΓιιιΪ8 ϊιΐϊίιιιιιιΐ. δίειιΐ ϊμϊΙιΐΓ εί ηι:ι|?τ.ιΐ5 ^οIι

νεηίηιη 3 1)εο ίιιιρ• Ιι:ιι <• νοΙπίδ, (1ϊεε1ΐ3ΐ : {ιΐιϊιΐ ειΐ

Ιιοιηο ι/ιιηίΐ τερηίία ειιηι , ε! νϊιιΊαΐίοιιειη ρεεαιίοηιιη

ε)ιι» (εάιΐί (Λοο. 7. 17)? βίε εί ηο8 Γηεί.ιιιιιΐί; , ιρι.ιικίο

ειιιιι ρεεεηίοΓε ιιϋιριο εχρο81ιι1:ιΐιΐΓ,εοι:ΐίηιι<: (Ιί('3ΐηιΐ8,

Ποηιο ε»Ι : ει ιι:ιΐιιι-;ι* ΓεεοΓϋ.ιΐϊοηε 3>Ι ιιιίδΟΓΪεοΓιΙίηιη

ί.κΙί^ΜΛίιΐΐΊΐι ρΓθνοεειιιυ8. Ει εη <Ιο ι•:ι ιι•>:« Ρ.ηιΙιιβ :ιιΙ

ηη'ιΐιΐιιιι εί ε]ι>8 ίιιΙΙΐ'ηιϊΐοίειη εοηΓιι§ίΙ , ειιηι ϋϊχίι : Χι

εί ρι•χοεειιραΐιι& (ιιείΊΐ Ιιοιηο ίιι αΐίφιο άεΐϊαο. Νοη

5ϊιΐιρΙϊι ΐΐιτ ιιι:ι;;ιι:ι ρεεεαίϊ ιϋεϊΐ, <ρι:ε ιιι.η]οπι φιαιιι

ίιι νεηϊαιη ει ηιΙδβΓϊεοηΙί.'ΐηι ιπεπτί υκΙιμιιιιιγ, μίΙ

ραΓνα εί 3ΐ>}εεΐ3. Υσ* φιί »ρ'ιήΐιιαΙε&. \% ιριί ρεεεηΐ ,

Ιιοηιο; ιριί νεπ> Ιειιε ορει•;ιιιΐιΐΓ, $ρϊηΙυαΙεϊ «ΙίειιηΙιΐΓ.

ΙΙίε νΪΓΐυ(Ϊ8 γοε;ι1ιΐι1υιη ροΜίΐΐ, ϊΙΙίε ιι:ιΙιιι;ι: ηοηιεη

ύϊχϋ.

ϋρϊτ'ιΐιιιιΓη Ιιοηιο οκι'*. — Μιιΐΐυιη ηιιίειη ύιΐΊαη

Ιιοηιο, ει 8ρίηιιι»ΙΪ8. \Όί ηνί ι/»'πΊιι«/«». δι 8ρίη1ι»ϋ$

εκ, οΜι•ιιιΙ<> ιιιϋιί ΥίΠιιΙειιι Ιιιιιιιι, ηοη :ι Ιιιη, κει! 3 ιιιε.ι

βαίιιΐβ, βεϋ η 8ΐιΙ«ϊιΙΐο <|ΐιοι1 Ιίρδο ΓεΓβ. Ηοε ειιϊιιι $ρι-

ΓίΙιι.ιΜβ εβί , ιιοη (ΙείρίεεΓε 8113 η>ειιιοΓ3 ρβΓίεΙίΐ.ιιιΐία.

Ιηιίτυ'ιε Ιαίειη. Γβεϊΐο, ηϊΐ, ηο εβρϊ ρο«8ΪΙ, ηβ εεΠηιι-

άο (ΙεΓαιίρείιΐΓ, ιιε ρι•.τΙϊπιιι1ο αιΙνεΓϊΐιβ ιΐιιιΐιοΐιιοι βιιβ-

οιιιιΙι.:ΐ. ϋοηνάεταη» Ιειηεί'ιμαιιη, ηβ ει Ιη Ιεηίετϊ».

2. Ποε $ΐ]ΐιιηιιιιιι εοιιβίΐιιιη εβί,εΐ ίϋιιιοοίιίο ιιοχί•

ινιε εομ.-ιΐϊ. Εΐίηιηκί βηχευβ Γοεηβ, εί αυιΐϊαβ , νεΓίιιιηι

Ιιοε βιιΓΙίεϊεΐ »ά ΙεΓΓειιϋιιπι , ει ρΓονοεαηιΙυηι, ψιο ίο-

ΓΛ8 οιιχίΐίπιη Ιαρβο. Νοη νϊϊ, :ιΐι, υΐ ΓΓηιεΓ ιιιίβεΓειΗ*

ιιοιι νϊί ιιΐ ηοιιιϊΐιίΐιυ» εηιιεειίεπ: νεηϊαιη ? ηοιι νϊβ ηι

8ρΪΓΪΙιι:ι1Ϊ8 ΙΙΙ.10ΙΙ1Ι1 |Κ>ΓΓΪββΓβ ? (Ιπιι-,ϊιίεπι εοηιΐϊΐίοιιειιι

Ιυαηι : ει ηηη ίηιΙϊςεΙ•Ϊ8 εοηβίΐϊηηη, 8β<1 ρετ (βηιεί-

ϊρδίιιιι ^3Γειιιειιι ]υν»Ι)'ΐ8, εί α Ιβηιείϊρβο ΟίΙιιιοηεηεΓϊβ.

(}ιιο ρπείο, εί ιριο ηιοοΌ? €οηεί(1εηιηι Ιειηοϊμ*ιιηι , :\\ι,

ηε εί Ια Ιπιΐιη'ι. Νοιι «Ιϊχϊΐ : Νιιιη οιιιιιίιιο εί Ιιι ρεεεα-

Ιιϊϋ, ι;β ηιο!ο8ΐίοΓ ε<»8βι : 88(1 ι,ιιοιικκίο (Ιϊχϊΐ ? Λ>(]ΐι:ιη-

άο εί (η ΐεηίετΪΜ. Ριεπ εηϊηι ροΐεϋΐ ιιΐ ρεεεοβ : ίίεή

οΐϊαηι ροΐεδί ίιι ηοη ρεεεεβ. Ει ιμιη ϊηεεπιιιιι εβί Γιι•

ιιιπιμι. ραια ιίΐιΐ ηιϊβεΓΪεοπΙία! 8ρ»ΓΐιιΙ.•»8 , φΐ.ΐ3 ϊΙΓι

(1 ΊΙ('8, III ρΟΓ ΪΙΙ.Ί φΐ.ε ρνοχ ιιιο ιηι; βΙΙ(ΙΪ8 , 51 ει Ιιι

α1ίΐ|ΐιηηιΙο Ιηρβιΐί Γοετίβ , ϊηνειιί:ΐ8 ρπιιιιρίιιηπα ιοϊμν

Γαΐϊοηβ τεΓεηα. Νοη (Ιίχϊι, Νε ηυαιιιΐο ει Ιιι ρεεεεΑ,

ηε ηιιαηοΌ ει (ιι εαιΙ;« : αΐιεηιϋΐβ (ΙίΙί^εηίοΓ λιΙ νϊιιι

νειΊιοι ιιοι ϊρίΟΓίιηι : μίΙ , ΛΊ• ιριαικίο εί Ιη ΙαιΙεή».

Ουο νϊιιιιιΙ ϊηιΙϊΐ'ΐιΐιΐΓ , ιιοβ ΙιαΙιετε ϊοϊηιίειιιο Ιεηίαΐο-

ι ομι : ει ιειιΐ.ιΙοΓ ηοη κΐπίοίοιη ηιίϊιΐϊ.ιικίϊ Ιεηιριιβ Ιια-

1ιε( ; ρΐεπιιικριε ειιϊιιι ίη ιιθ8 ιίοπηϊεηΐεί εί ιιεςίίςεη-

Ιεβ ίηιρείιιηι Γαείΐ : εί ίιΙεΪΓεο ρΓχ-οεειιραΙιιβ ίΐΐε ιιιαμϊχ

ϋϊ^Ίΐ» ('81, ειιϊ (όιιιΙοιιιΊιιι-, ιριοηί:ιηι 3 ΙειιΙαιοΓε Γ3-

ρΐιη 051. Νοη ειπιο ειαΐ εί ιιι»ηίΓο8ΐα ριΐίΐιια, ιιειρκ;

εοιιαΊεΐιΐ8 (Ιϊε$ 1>ε|1ί , 8εά ίιι ίηε.ιυΐυιιι ίιηρείιιιη ΓεείΙ ,

:ιΐ<|υε ί«1είΐΌιι δΐιρεηνΐι. 5ίε ιι;ιιιΐ.ε ιριοιριε ίαείυιιΐ,

ειιηι ρεΓ ηια^ιιαιη βΐ ίραΐϊοίΐιιιι ηιαιε ιιανϊ^αιιΐ. ΕίεεΙ

ιιανϊ5 δεευηιίο νβηΐο ΓιταΐυΓ, Ιϊεεί οιηιιί ίηιαηΐιΐΓ 80-

ειιηιαίε, ευιη Ιαιηεη νηΐεπιιΐ αϊ ίο» γεΙ ρΓοευΙ ιιαϋίπι



*** * Λ^'ΛΟΛΤν^Τ'Λβ *^Λ.Τ> υ»ίΤΑ.ΤΤ3Ι0Τ. •;η

ι********** >.» Ι «*<»,*•<», ; (Μ **<<*α{ »ϊΐ•« , 1>ι>«4

**>>»••.»;»**, 4*>/*>τ<•» ί ♦*!«, >^^><Μ ίκ.νΛ, φ^Λ-νΑ

ΙΑ**)*, Μ .11* <|*ι * %>*Μ\*+ ***1>\**, <4Πβ ί^•;•»

> »*«*• **^ (ί/, «Μ*Γ£«, Ι«Μ(Μ« »2»Ι•Γ «4 Μ ΜΜΙΚ ,

ι*»*!* *α* ρτ**4,ι* , φα μοΙι»• 1*>ι>ι Ι^ΐΐΐϋί,

(Λ>»1»«, *¥*>»«, #* ΙϊΙΛ,,ΐΛΚ ϋΜ,ρ,ιΙΐ* , <,Γ<τΙ,Γι*<ρ*; ΙΟΓ-

(μΜιγ Λ«κ:ΐίΙ*«#, Η ίο «λ ιαιιίτ^ι,ίντ μίαήηί. Οαιπ

ί||»Ι«Γ ♦κΐιπ» ηβνίιμοϋΐΜ» >Ιί<|θβπι <1»Ι>οΙί ίίΜΜίίί*

«ηιιΙΜΓβ <Ιί»»ΙίΛ» Μΐυΐί» , ηαΙβΓβ ίιι Ουαίκυ», 61 μη•

»Μ|»ΙΗ•Γ((Ι, »ι»1« ||ίιν<•|||, «Ι η-|ί<;|ί» Ηι-βί/ΐΗ» Ιιΐί* , »Ι.Ί-

Ιιιιι ι Ιιιι* ρπι»ί«Ιΐ! •<ιΙυΐι Νϊιη ιιιογϊμι ηοιι »ιι»1ίιιε(,

ΗΜφΙΜ υΊΙ»ΐΙοϊ•ι:ιιι, <|ΙΙΙ »ιιΙ»ιιι<:φ ίίΙΟφίΐ. Ι^αοΓ »ΐ3ΐίιη

ιμί ιιγπι , <Ί (|ΐΐ3ΐικκ,7ϋ» ο Πυ<:ΐίΙ»ιι» οιιιιι οπρβ, ιιίΙιίΙ

ΙΙΊΙΙ |||[ι• III 1ρ<||||| <!< |ΙΓθΓΐ|Ικ1ΐ) ΙΐΐΙΟΓΪΙυ» βϊΐΓϋΙΐ.Ίδ :

ΜΐΙιιΐιικΙ Ιιι |•Ι γμιι.ι ιΐ(•«οΐί« ϊΐίοηιιιιι νικ'βηΐ 01 ΙΓ3|•3ΙΙΙ,

ιιΙΙιΙΙ ιΐιιηι• ιιι:ιμΙ< ιιιτγηη.ίγιιιπι χηΐυΐϋ *ίε ΙίΐΙιοπιιιΐίβ;

ιιιιπ κΙ |ιιιπιιμ|μ•γ ιΙιΠαιτα νυΐιιοιί», ροΓϋΌΐιΐΓ ιοιηρβ-

ΜιιΙο ιηΐιΐιΐιι, υιιιΐυ Ιιι ΙιιιιΐΙι ροΓΪουΙί• ιηηβιιη ηοοβΙοΓί-

ΙΙιιικι <>ριι» γνι (Ί ΜιιιΙίο. ΛιιιΙ'ι <|υοιηο(]ιι Ι'ιιιιΐιιδ , νίβο

ΙιιμιιΙιιο φίοιίηιιι ο,υΙ Ιιι |>ΓοΓιιηϋιιιη ι-αριοΐκιΐιιι- , βοΐϋ-

«Ίΐιικ «Ι ηιιχίιιι οπιΐ , οΐ ιιΐιιιι οχο.ίΐίΐ1ι»ΐ. ϋυιιβηηαΐύ ίη

ιί.Ίι'» ι .ιι ιίιιί. ιιι, ιιιΐ|ΐιιΙ, ιι« ("ΐΊ<• ΐι ηΐιΐίιι (ώιιηιίαιιΐϊοτβ

ιι/.»ι>ι Μι/κι ίΙΙβ (ί. ί'νΓ, ί. 8. 7). Κι ριορίοι• Ιιοο ]ιι1)οΙ

κίΜΐΙιιι ρποΐιιτιι ηιιιικιιιι, ιι ι ιΐϋ ιιιΐιΐΊΐη ϋ ιιηι ιΙιΐΓΐ'ΐ'ίιηιι»

|)ΐ'ιΐ<νΐΜΐΙιιι ίΙΙο ηΙιιιιιγΙιοιιΙιιι•. ϋυηιΐιι ί^ίΙιΐΓ μιτ.ιιιιιΐδ

Ιιιιιπιιιι ιιοκίηιηιιη.

ϋΐΙΙΙ *•(|Μ•> ΙΙΐΙίΙ ΙΙΟ««ΊΙΙΙ(ΜΓ (.7||ϊ«/|<|1||. — ΙΙίΓΟ 8ΙΙΙΙΙΙ113

νΙΙ.ν Ι|0*ΙιΜ> «Μ ; Ιιοο κί^ηο ΙΐΙΙΟΓΙΙ«>θίηΐ1ΙΓ ;ιιι < Ιιι ϊ-

μΙιμι «Ιιιιιικ , γιιιιι ηοιι «οΐιιιη ι|ΐΐ;υ ιιοκίηι βιιηΐ κρβ-

I Ι(ΙΙΙΙΙΙ\ ΧΟΐΙ 01 ΙΙΙΟΙΙΐΙίΓΗ ΙΙΟΜΙ.Ί ρΟηΟΙδ» ι'ΟΙΤιμίΐΙΙΙΙΜ

ρ» ιΊιχίηιιιιιιι». ΙΙ»ί ιη»\1ιιιηι» ΙιιιΙΙοΙιιηι ΙίιΙοϊ. Ιη Αβ«

Ι'ΙΙΙΗΙ ι'ι>ι|Ηι>•< ι Ηΐ ι'ΗΙΝι'ί. ί||||||||, ηπθ<Ι (ίΐΛ.Ί/ΙΙΐ/ί ΙΙΙιί Γί/ίί,

Μ ΙΜ* (Ιΐ/ΐμΐΙΚ (ΗΗίΗ.ι ^,ΗΙΜ, Ι Λ. 5Λ). ('.;ΙΠΙ>10ΙΙ1 .ΗιΙι'111

ΜΙ\>ιΊ(\Ι\Ι >|< 1 1,ΙΙ.ΙΙ 11011 0011111111111(1 ΙΙΙΟΙΙϋ,Ο , 11011 Ι'ΓιΛΟ

>>ιΙΙοι|ΐιιιιιο, ιιι») νοΓίΐνίπιιιι ίηΐιιίαΐίο, $οιΙ «ΙιΐιΙίιιιιι ίη

Ιΐνΐ»ί.1θ1*11ι1θ 1|ΙΙΙ>Ι |ΊΜ\ί|ΙΙΟ ΰΟΙΙΐ1ΐΙ03ΐ, II Ι ΟΓΪξ.ΙΐΜΓ

<|ΐιι «νοιιΙΚ, ο ι |>οΐΊΊ£ίϋιι•' Ι.ΐ|ΐ ο «ΐΛΐιιι» $.ιΙυΐβιη 110-

|)1')ί<-||||, III ΛΙΙΙΟ 1)011.1 |'Π>|»ί Ι , ίΐΚ|ΙΙΙΓ,\ΜΐΐΙΓ Ο,ΙΙΛ' ρΐΌ-

χιιμΙ »υ•ιΙ. ΙΐΛ•β ο»ΐ νοι\ι γ»γϊι»$. Ναι» ολπι.ιχ ηοα

ι*|νιν!«1 ΐ|ΐι,ν μια $ιιηΙ, *ολ< ηηιι« \ κίοΐ ο» ι|υχ (ΐηιχίιιιί,

Ι)ΗΑΙΗ «|«Μ> $111, αϊ |ΗΓ 01 ΥιιΙομΙ «|«;Β 8ΙΙΛ $11111 (Ι.

(.οι-. 15. 5). Κι 0£» ιιιιιιο ιιοιι |ιγο|ιιογ ιιιοιιιο(ί|$υιη

14)1) Κμ^ιν *, ι ιιιοιιιΐιο» ιιιογ , »0λ1 οι-οοΙογ νο*. ΙςίΐιΐΓ

Π νθ* «ΙΜΐιΙβ , ΙΙΟΙΙ |»Ι\>ίΊιΤ \ι>8Ι1Ι01ί|^Ο>, μηΙ ρ|-0|)(ΟΓ

*1ίι« * νοίιίί οπι«1ίοικΙο$. Ου.<ιΐι1ο<|υί(Ιοι» ΕοοΙομ.ο

ο.η ;•ιι> |>0Γ ιιιοιιιΙί ο: ιιιι» ΟιΊι.ιτοιιΐίιιιι ιιοΙγϊΙογ. !>κ:«ιΙ

ογ$ο ιιιοιιιοιιιιιι ο,ιιοιΙ »ρικ1 βοίρβυιη οίοο» οιιιηοβ

ιν 0Γ\ϋ, τιοϊηοι|ΐιο ηοη οοιιιηιυιιίοϋ, οι $οί|»ιιιη

οΟηκϋΐ , Ο γοΙιι)ιιιιι»ι ο»Γρ<ι$ οοΓΓίιιηρϊι : ςιιοιηαϋιικ)-

«Ιιιιη ίη »(οιιι»οηο νκίοηιιβ : ϊί οηϊιη $ϊ οιϋαιιι &οΙοί

ΐΜΐιΐίιιοοτίΙ, οι ΓθΙίι]ΐιυιη οοτριιβ ί»ιιι« οοπτυιιιρίι, οι

$ο•μ>ι•αι »«> ιιχ•\|ΐ|ιΙιιΙί ίιη|ντοΙ> ι.ιΐο ροηΙ.Ι : ίί αιιίοιη

ίιΟΟρΟΓΪΙ Ι1ΙΙΛΙ1ΙΙΙΙΙΙ ρπ>$1|3 (Μ>Γ(ΪΟΙ10 5Λΐίί, 01 ΓΟΐϊΟ,ϋΟΙϋ

λΙιι* ιιιοιηοη$ Ιηη$αιϊ»«ηΙ , οι 5•οίρ*«ιιι μ ινίίςυαιιι

ο\>γ|ηι$ ιιι οοιο νΛ^-ΐοοΊηο οοηίΟΓΤΜ : ιιι οι Ιυ ιιυηο,

μ ολ <|ΐι» β ιιοοϊ5 ίΐκΐί* , «1ο<ϊιιυοη$ , ϊΐϋςοο ηοιι

Γα:ιιηιιιωο4νβη&, οι ϊΙΙαηι ϊικοοιηιο*1αΙ)ί5 , οι Ιοίρβυη

■ΛΤ&•>» '.λά. 5κλ οαπΒ »1 |β£ΐ4•οκ Ιβιιβ ίβο-

Γ«, «Η Ά ο^Ι-.λ^, , ι»; «6 >*.τΛβ* , τβΐ «ί»— οο

ί%*3ΐ'α» κμ (ΛαΜχα^ΛΚ λΙλ*. ΟίοΙτλ, ύ βΐη ίη-

Τ•Λ-"* β* *<Ι *'-*Α ΐΓ3«3ϋ&ϊΓΒ ιΐάηοαϊιαι, οι ιϋιϊ

'ιρύ η ιΙι« ρτοίιΐβΓ» β*. δο«1 4ο ϊί> ώίίοινι ο^ι

»ιί».

3. 5οηβ οροτζ ρΓοϋαη ίη'Ηι , τοηϊη? 3<| γοβ-

Ιοχίπηι οοπιπι (\αχ. ηοροτ Λ'ιολ ίικτυηΐ. (>ια: οπιηΐ

βι^ο ίΙΙΐ ? ϋο δίηΐο (Λ ΡαηΙο Ιιιοο οχ>ιοϊγο1μπιιι5,

ο,μγο .ιϋςιοηιΐο δαυίϋί , οι ιΙϊςπίί,ύΌ Ραοΐοβ νοθ3ΐυ$

•ίΐ ίβ) ; οι ίικίβ (Ιί^Γοίϊί ίοΐϋϋί ίη ηιυΐίοτυιη ηοαιίηιιπι

ηίβίοπαιιι. Υοπιπι φι\» ««ηβΙ Ιιίιιο βοΙχίπιια, ηοιι χϊ-

(ΙοΙογ ιΐφΐιιπι β«β , ιιι οιιπι υιϋί$ βοϋιικ; οοοιγπι ηβ-

Β0ΐί3ΐίο, Ιοιι βΓβ 03ΐη ρΓχίοι-ουηίοβ ηο^ΙϊξΐηιΐΒ. Νβπχ

Ιϊεοί ρΓορΙβΓ Ι'ηυΙιιιη ϊη Ιιοο ιι^υιηοηΐυηι αΌνβιιοη-

ιηυβ, ιιίηΐ1οιηίιιιι$ οι 3ΐϊοηιηι ηοιιιϊιιυαι Γηΐϊοηοί Ιι:ιο

ηοιϊοΐΐηΐίοηβ ϊιινοηίΓβ ρη$ϋΐιιιιυ$. 8ϊευ1 βι ιιιοη 31ιιγο^,

ηυΐ ηιαΓβ ηηνί£3ΐιί, οι ρτοριβΓ ηιίιιυΐα ιιιι.ι•ιΙ;ιιιι ίη

Ιοιΐ(5ίη<ΐϋ38 10ΓΓ35 ιιηιΠοΐίί'ΐιηΐιΐΓ : οασι νβΐιοπηΐ ίη

ρβΐίίαιιι οίνϊΐαΐοηι, νίϋβπηίςυβ οορί»ηι αΐίαηιηι ατυιη

8ί1)ί Γοηϋυοίϋίΐίυη) , ρΐίβίοΓ β.ΐ9 ρΓορίοτ ςυοδ 3 ρ:ιιπΛ

οχίοπιηΐ, ηιυΐΐο ρΙυΓβ ςϋ.ιιη οΌοΓβνοΓβηΐ , πιβΓοβιιΐιΐΓ.

Οιιοιΐ 8Ϊ ουί8 608 ΓορΓβηοηα'βΐ, 1ιί$ δβ νοΓοΐβ ΐυβηΐυΓ :

ίοη^β νί;ι νοηίη.1118, ηιιιΐΐηβ ΙβηιρβδίΒίββ, ιηιιΐΐα ροτ\-,

πιΙ:ι ρβιΊυΙίιιιυβ , Ιπιιΐϋΐιιηι ίιι. ιιιι Μΐκ(Όρίιιιυ$ ροπ'ρπ'-

ηβΐίοηεηι : ςιιϊιΐ ϊ^ίΐιΐΓ νβίβΐ ηο^οΐ'ωΐίοηβιιι ηηβΐι-αιιι

Ιίοπ βιηρΙ'ιοΓοηι ? ΤαΙΊα ιιΐίφιβ βι ηοΙ)ί« ο"ιοβΓβ Γιοοί.

Ναιη ϊηο,ιιίιοιιΐοδ (Ιο ποηιίηίοηβ Ρααΐϊ, ίιινβηίιηυδοοπ-

ίι•ι|ΐΐι'ΐιΐι•ι• ιιΐ ιιιιιιιΙίιι;ιΐί(ΐιιοιιι :ιΙίοπιιιι ηοηιίιιυηι .

ηοηιρο ΡβίΓυιη ηιιΐο.•» 8ΐηιοηβιη οΊοΐιιιη : βι ΠΙΐθ5 Ζβ-

ΙννΙχμ ίοαηιιβηι οι ϋαοοίιιιιη ΙίΙίοί Ιοιιίίπιί ιιυιιοιρ»ΐο8.

Ιηνοηϊηιυβ οι ίιι Υοΐιτί ΛΙ>ι;ιΙι;ιιιι, ηυΐ 3ηΙοα Αΐιιαιχι

νοο.ιΐυ8 Ιιιϊι : οι ^;ι^ου 1»Γ3ο1βιιι ιιοιιιίη:ιΐυιη ; 61 &ιγ-

γ.τιιι &3Γ3ΐη. Ιιινοηίηιιι$ ρηοίοπ-α αΐίίβ ηοη ίιιίδϊβ ιηιι-

Ι.ιΐ.ι ιιοιιιίιΐ:ι 8ΪοιιΙ ϊ$ϋ8, δβ<1 ίΙΙυδ 3 ρηηοϊρΊοδίΙιί ίιιϋίΐα

ηοιιιίηα ΓοΐίηυίδίΟ , δϊι-ιιΐ ^03ηιι68 Β»ριίδΙ:ι, Ιδ;ι•.ιε οι

ΑιΙαηι. Αϋ$υΓαΊιηι ίςϊΐιΐΓ ΙΊκτϊι οι εχίΓοιηχ υΌδϊϋίχ,

ι.ιιιΐιιιιι ο ηι.ι»ιΙιυ$ ιΐιο&αυτυιη ίΙπΊοβΓο. Ν:ιιη ιιΙιμ

Ιοιι^ϊκγοιιι Γ.ιοίηιιΐδ 8οπηοιΐ6ηι, οι ςιιϊα ηυρεΓ ϋϊχίηιιΐ}

«Ιο ϋδ ςιιί ρΓίιηηηι ηοοιβιι ΓβΙίηιιοπιιιΐ, Ιιικίίβ ιΐο ιΙία-

ηνηιίί, δίτο <ίο ιι>. ςαϊ ιΐιιρίίοί δΐιιιΐ ηοιηίηβ 3ρρ<•1Ι:ι(ί,

ϋίοΟΓΟ ιηοηδ ο$ι, ο,ιιοπιηι υηιΐδ β»! ΛΙιγ.ιΙι ιιιι. ΑιΙηπι

οικίοιη $οηΐ|ΐ6Γ ιιοιηϊηβ τοοβίυδ ο$ι : Ιδβ.ιο ηϋιιιιι ,-ιρ-

ροΙΙαϋοηοηι ηοη αοοορϊι, $οϋ 3ΐι ίηϊιίο ηιΙ Ιϊιιπιι Ιί.•ι.ιο

ϋιοΐϋδ 081. ΡλΙογ 3υιοηι Ι»3ο ρηυ$ ηιιίαΌηι ΑΙιπιιη

όίοοίΛΐιΐΓ, ρο8ΐο* νότο Αοηπιπι. Οίχϊι βηίηι ηϋ οιιιη

Οοιίδ : ΛΌι <ηΙ ΜΐΙτα ηολη* ι»η ϋτβ, κά Αϊτα-

ΑαΐΜ οοοαΜϋη- κομοι (ιιβμ (6'λ. 17. 5). Εΐοηίιτι Αϋπη

νοοαυ,ιιυΓ ρΗϋ5 : 8βιΙ Ιιοο ικ>ηκΗΐ ηοη 051 Ογ.γοι!:ιι,

ηοηυο ηο$ΐι-3 , ϊολΙ ΙΙοοποοπιηι Ιίι^ια £ϊο τοοιογ.

Οαΐο" ίξίΐιΐΓ νί§ιιϋίθ3ΐ ηοο ηοηιοα ? Τηο^Ιοτ (»). Ηιη

ΑΙ>Γ3ΐη 8τπ)πιιη τοοβ ϊονιβ βίΐ ςαο4 Ιηκ νοΙ β'ιγχ :

οι δοίιιιιΐ ο,υί Ιίηιιαν ο]ιΐ5 ροτπι $«ηΐ. Χΐι<ηι3 π•»!*

(αϊ Χ κίο Ικ>η:ΪΙαιιι 2 (Ιο ΧΙαΟϋοη^ βοκιοοβι. Τοβ. "\ £1

ϋοιιΐιιηι «ιρη.

(Λ) ΝΟβ 0»β ΤΟΙΧΜ ΙΟΜ ΒΟΜΜΪδ \1θΜ 0<Χΐ«1ίΧρα

Ρηικιρη νλΙιΟΗΒ ία ΐν«»ιι^.>ιαύ<&ο*• (ν^.^3)^ κ< η*-

5Ϊ&.
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πρέπειαν βλέπβντες, τής εκείνων καταφρονούσα συμ

φοράς* άλλ± τδ πλοϊον ατήααντες, κα\ τάς άγκυρας

χαλάσαντες, κα\ τά ίστια χαθελόντες, έξακονηίζοοαε

σχοίνους, καϊ ρΊπτουσι σανίδας, ώστε εκείνον τόν

ΰπδ τών καμάτων βαπτίζεσθαι μέλλοντα έν6ς τούτων

έπιλαμβανόμενον, διαφεΰγειν τδ ναυάγιον. Μΐμησαι

τοίνυν καϊ σδ τους ναύτας , άνθρωπε • κα\ γάρ χαΐ

σύ θάλατταν πλέεις μεγάλην κα\ εύρϋχωρον, το μή

κος τοΰ παρόντος βίου, θάλατταν θηρία Ιχουσαν και

πειρατάς, θάλατταν σκοπέλους έχουσαν κα\ σπιλά-

δας , θάλατταν ΰπδ κυμάτων ταραττομένην πολλών

κα\ χειμώνων κα\ πολλοί πολλάκις χα\ έν τή Οαλάττι$

ταύττ} ναυαγίω περιπίπτουσιν. "Οταν ουν ίδι-ς τινά

των πλεόντων ύπό τίνος περιστάσεως διαβολικής

όπολέσαντβ τον πλοΰτον της σωτηρίας, κα'ι κλυδω-

νιζόμενον, χα\ μέλλοντα ύποβρύχιον γίνεσθαι, στή-

σόν σου το πλοϊον, κάν έτέρωθι σπεύδης, προνόησον

τής εκείνου σωτηρίας, τά κατά σαυτδν άφείς. Οΰ

γ.*ρ ανέχεται αναβολής, ουδέ βραδυτήτος ό βαπτίζε-

σθαι μέλλων. Έπϊστηθι τοίνυν ταχύ, έξάρπασον αυ

τόν όςέως τοΰ κλυδωνίου, πίντα κίνησον κάλων ώστε

αύτδν άνιμήσασθαι έκ τοΰ βάθους τής άπωλείας •

κάν μυρία σε έλκη πράγματα , μηδέν Εστω τής σω

τηρίας τοΰ χάμνοντο; άναγκαιότερον • κάν γάρ μι

κρόν άναΰαλέσθαι βουληθής, προδώσεις αύτδν τή τοΰ

χειμώνος όξύτητι. Διδ τάχους ήμίν έν ταϊς τοιαύταις

συμφοραϊς δεϊ, τάχους κα\ σπουδής έπιτεταμένης.

"Ακουσον πως Παύλος επείγεται, καϊ έτερους διανί-

στησι πολλούς, Ιδών τίνα ίνθρωπον βυθίζεσθαι

μέλλοντα. Κνρώσατε εις αυτόν άγάπην, φησί, μή

πως γ;} περισσότεροι Λϋπχι χαταποβϋ ο τοιούτος.

Διά τούτο κελεύει ταχέως δρέξαι χ^ϊρα, Ινα μή,

μελλόντων ημών καϊ αναβαλλόμενων, φθάση κατα-

ποθήναι εκείνος. Γινώμεθα τοίνυν κηδεμονικοί περί

τους αδελφούς τους ημετέρους.

Τούτο κεφάλαιον τής καθ' ημάς πολιτείας έσ;\,

τούτο γνώρισμα , το μή τά εαυτών σκοπείν μόνον,

άλλα κα\ τά μέλη ημών διεστραμμένα διορθοΰν χαΐ

χαταρτίζειν • τούτο δείγμα τής πίστεως μέγιστον •

*ί> τνύτφ γάρ γνώσονται , φησί , πάντες δτι μα•

θηταί μου έστε, εάν αγαπάτε άΛΛι\.Ιονς. Άγάπην

δε δείκνυσι γνησίαν ού κοινωνία τραπέίης, ουδέ

πρόσρησις ψιλή , ουδέ κολακεία βημάτων, αλλά τδ

διορθώσοι καϊ σκοπήσαι τδ συμφέρον τοΰ πλησίον,

τδ τδν πεπτωκ.ότα διαναστήσαι, τδ τώ. χειμένω χείρα

όρέξαι τής οικείας άμελήσαντι σωτηρίας , κα>. πρδ

τών οικείων αγαθών -τά τοΰ πλησίον ζητήσαι. Τούτο

αγάπης γνησίας. Ή γάρ αγάπη τά αυτή; ού βλέπει,

άλλα πρδ τών αυτής τά τοΰ πλησίον όρά, ϊνα δι' εκεί

νων τά αυτής ϊδη. ΈπεΙ χα\ έγώ νύν ουχί δι' έμαυτδν

αποτείνω τοσούτους λόγους, άλλα δ;' υμάς. ΚαΙ

ύμεΐς[69Ι}τοίνυνμήδι' εαυτούς άκούετε μόνον, άλλα

κα\ δι' έτερους τους παρ' υμών παιδεύεσθαι μέλλον

τας. Κατά γάρ την άκολουθίαν τών μελών καϊ τδτής

Εκκλησία; τρέφεται σώμα. "Ωσπερ ουν τδ μέλος,

έάν κατάσχη παρ' έαυτώ τήν ιρο'γψ πίσαν, κα\ μή

μεταοώ τώ πλησίον , και έαυτδ λυμαίνεται, κα'ι τδ

λοιπδν διαφθίίρει σώμα• οΓον ό στόμαχοί, έάν τϊ»ν.

τρο-ρήν αύτδς κατάσ/η μόνος, καί τδ λοιπδν σώμα

Ρατποι.. Οη. 1.1 V.

τώ λιμώ κατατήκει , κα\ι έαυτδν ύπδ της άμετρίας

διαφθείρει* άν δε τδ άρχουν λαβών κατά τήν φυσικήν

άκολουθίαν, τδ λοιπδν τοις έτέροις παραπέμψτ} μέ-

λεσι, κα\ έαυτδν καν τδ λοιπδν- σώμα έν ύγιεία δί«-

τηρεϊ* οΰτω χαΑ σύ νΰν, άν άκουσας τά παρ' ημών

χατάσχης, έτέρω δέ μή μεταδώς, κάκεΐνον έζημιω-

σας χ<χ\ σεαυτδν διέφθειρας, χαλεπώτατα νοσήματα

έπΓσπασάμενος, νωθείαν καΊ φθονον. "Η γάρ 8ιά

πο•Λΐρίαν, ή δι' άργίαν καΐ ^αθυμίαν ού μεταδίδωμεν

έτέροις. Όπότερον δέ δν ^ τούτων, Εκανδν άπολέσαι

τδν Εχοντα. "Αν δέ άφθόνως κοΛ εις έτερους παρα-

πέμψης τήν τροφήν, κα\ έαυτδν κα\ εκείνον ώφέλη-

σας. Άλλ' υπέρ μέν τούτων Ικανά τά εΐρημένα.

γ". Δει δέ λοιπδν έπ\ τήν άκολουθίαν έλθείν τών

πρώην λεχθέντων. Τίνα οΰν ήν εκείνα ; Περ\ Σαύλου

χα'. Παύλ,ου τότε έζητοΰμεν, διά τί ποτέ μέν Σαύλος ,

ποτέ δέ Παύλος έλέγετο ■ είτα έξέίημεν έχ τής ακο

λουθίας ταύτης είς ονομάτων Ιστορίαν πολλήν. ΚαΊ

επειδή έξέβημεν άπ' αυτών, ούχ έδοξεν ήμϊν άξιον

είναι παραδραμεϊν τήν έμπορίαν έκείνην. Εί γάρ καϊ

βιά Παΰλον ήλθομεν έπ\ τήν υπόθεσιν ταϋτην, άλλ'

όμως κα'ι τήν τών άλλων ονομάτων εΰρεσιν έμπορεύ-

σασθαι ίγνωμεν. Ούτω καϊ οί τήν θάλατταν πλέοντες

κατ' έμπορίαν πβιούσι πολλάκις, υπέρ πραγματείας

ολίγων τινών έπιδημήσαντες • έπειδάν είς τήν πόλιν

έλθόντες, είς ήν έστέλλοντο, Εδοισι κα'ι έτερων άγο>-

γίμων Ιχουσαν άφθονίαν , πολλώ πλείονα τής παρ-

εσκευασμίνης ποιούνται τήν έμπορίαν. Κάν έγκαλέσί)

τις , ταύτα λέγουσι τά βήματα • Μακράν, φασίν, ήλ

θομεν όδδν, πολλούς χειμώνας ΰπεμείναμεν, πολλούς

κινδύνους , διαπόντιον άποδημίαν έστειλάμεθα* τί δή

κωλύει άφθονωτέραν γενέσθαι τήν πραγματείανήμϊν;

Ταύτα δή κα\ ημείς άπολογώμεθα. ΚαΙ γάρ ήμϊϊς

ζητοΰντες περ\ τών ονομάτων τοΰ Παύλου, Λρομ,ίΜ

έκ τής ακολουθίας και έτέραν έμπορίαν ονομάτων,

οΤόν τι 6 Πέτρος Σίμων έκαλεϊτο πρδ τούτου, κα\

οί υϊο\ Ζεβεδαίου Ιάκωβος κα^ Ιωάννης υιοί βρον

τής ώνομάσθησαν. Εΰρομεν καϊ έν τή Παλαιή τδν

Αβραάμ πρδ τούτου μέν "Αβραμ καλούμενον, μετά

δέ ταΰτα Αβραάμ , κα\ τδν Ιακώβ Ισραήλ μετά-

κληθέντα, κα'ι τήν Σά^αν Σάραν. Εΰρομεν πρδς

τούτοις, δτι ϊτεροί τίνες ού μετωνομάσθησαν, ώσπερ

ούτοι, άλλ' εξαρχής ίλαβον τά ονόματα, ώσπερ Ιωάν

νης ό βαπτιστής, ώς ό Ισαάκ, ώς ό Αδάμ. "Ατοπον

τοίνυν ήμϊν Ιδοςεν είναι κα\ βλακείας εσχάτης, τοσ

ούτον άπδ τών χειρών όίψαι θησαυρόν [692] . Διά- τούτο

μακρότερον έποιήσαμεν τδν λόγον, καϊ περί τών εξ

αρχής όνομασθέντων πρώην είπόντες , σήμερον δια-

νοοϋμεθα περί τών. διωνύμων ειπείν, ώς εΓς έστιν ό

Αβραάμ. Ό μέν γάρ Αδάμ τούτο εκλήθη διαπαντδς

τδ δνομα , καϊ ούκ Ισχεν έτερον χα\ ό Ισαάκ ούτω

πάλιν οϋκ ίίίξα-αο δζντέραν προσηγορίαν, άλλ' εξ

αρχής μέχρι τέλο•υς Ισαάκ έλέγετο • δ δέ τόυ Ισαάκ

πατήρ "Αβραμ πρδ τούτου μέν έλέγετο• μετά δέ

ταΰτα Αβραάμ. Είπε γάρ πρδς αύτδν ό θεδς, φησίν,

ΟνχΑτι ίσται τό δνομά σου "Αβραμ, άΛΛά 'λίραιιμ

χΛηθήσεται τύ δνομά σου. Κ<Λ γάρ "Αβραμ έκα

λεϊτο τδ πρότερον , άλλα τοΰτο τδ δνομα ούκ. έστιν

Έλληνικδν, ουδέ τή ημετέρα γλώττη Λ αλλά τή τών

Εβραίων οϋτω λέγεται. Τί οΰν έσ-κν έρμηνευόμενον

τδ ίνομα τούτο; Περάτης. Κα\ γάρ τδ "Αβρ-ιμ τ^

16
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Σύρων φωνή τδ πέραν λέγεται, κα\ Γσασιν όσοι τής

φωνής ταύτης είσΐν έμπειροι. Πολλή 6ε τή Εύρο>ν

φωνή προ; τήν των Εβραίων γλώτταν ή συγγένεια.

Κα\ διά τί περάτης έλέγετο, φησίν ; Ή Ιουδαία χώρα,

τουτέστιν, ή Παλαιστίνη πάσα, ή άπδ της Αιγύπτου

μέχρι τοΰ Εύφράτου, χατ' αντικρύ κείται τής Βαβυ

λωνίας, όθεν ήν δ Αβραάμ• κα\ μέσος (Ιεΐ δι' αμφο

τέρων ό ποταμός , κοινδν μεθδριον ών έκατέρας της

γης. Έπε\ οΰν ούκ άπδ της Παλαιστίνης ην, άλλ' από

τοϋ πέραν ήλθεν άπδ της Βαβυλωνίας, διά τοΰτο άπδ

τοΰ τ<5που χα\ τοΰ πράγματος τ6 δνομα έλαβε, καΐ

περάτης έλέγετο, επειδή άπδ τοϋ πέραν ήλθε. Διά τί

δε άπδ τοΰ πέραν ήλθεν ; Επειδή 6 θεός έχέλευσε.

Κα\ διά τί ό θεδς έχέλευσεν; "Ινα δείξη τήν ύπαχοήν

τοΰ διχαίου. Κα\ πώς έδείκνυ τήν ύπαχοήν τοΰ δι

καίου ; "Οτι διά τδ αύτοΰ πρόσταγμα τήν οϊχείαν

άφείς, τήν άλλοτρίαν αντί εκείνης ήλλάξατο. Είδες

πόση πλέχεται σειρά άπδ της τοΰ διχαίου προσηγο

ρίας; Όλόκληρον ήμίν πέλαγος ιστορίας τδ όνομα

ήνοιξε τοΰτο. Μάθε τοίνυν αύτοΰ τδ δνομα τδ παλαιδν,

ίνα όταν ΐδβς αύτδν τήν Παλαιστίνη•/ οίχοΰντα , διά

της προσηγορία; αύτοΰ πρδς τήν άρχαίαν πατρίδα

χειραγωγούμενος , κα\ μανΟάνων τήν αιτία•/, δι' ην

αυτήν έγχατέλιπεν, ίκανήν πρδς τδν αύτδν ζήλον λά-

6η; παράκλησιν.

"Ανθρωπο; γάρ πρδ νόμου καΐ της έννομου πολι

τεία; ών, τήν έν τή χάριτι φιλοσοφίαν έπεδείξατο,

καΐ δπερ Ελεγεν ύστερον δ Χριστδς τοις απόστολοι;•

Αμήν Λέ)•ω ύμΐν. Ετι ουκ έστιν, δστις άρήχεν

οικία*•, ί) άδε.'ίρονς, ι) άδεΛράς, ή πατέρα, τ) μη

τέρα, ός ούχ έχατονταπ.Ιασίονα Λήψεται , χαΐ

(ωήν α'ιώνιον χΛι\ρονομι\σει • τοΰτο εκείνος διά

ιών έργων πρΐ) της χάριτος έποίησεν. Ούκ άπδ τού

του δε μόνον τήν φιλοσοφίαν έστιν ίδεϊν τοΰ δικαίου,

άλλα γ.α\ άπδ τής υποσχέσεως αυτής τοΰ θεοΰ.

Λενρο γάρ , φησίν, είς τήν γήν, ήν ϊιν σοι. δείξω.

Εί γάρ κα\ άμφότεραι α!σθητα\ αϊ πατρίδες , άλλ' ή

μεν οικεία ήν, ή δέ άλλοτρία• χα'ι ή μέν φανερά, ή

δέ άδηλος • κα\ ή μεν ίν χερσ'ιν , ή δε εν έλπίσι ■ χαΐ

δμως τά φανερά κα\ δήλα κα\ τά έν χερσ\ν άφείς ,

[695] πρδς τά αφανή κα\ άδηλα, κα\ ών ούκ ην κύ

ριο; Ετρεχεν, ίνα σε πείση κα\ παίδευση, δταν ό θεδς

τά μεν δήλα άφείναι χελεύη , πρδ; δέ τά άδηλα βλέ-

πειν , μή άντιλέγειν, μηδέ αμφισβητεί•/. Ού γάρ

οΰτω δήλα έστι τά έν χερσ\ν, ώ; εκείνα τά έν έλπί-

σιν • ούχ οΰτω δήλη έστ\ν ή παροΰσα ζωή, ώς εκείνη

ή μέλλουσα. Ταύτι,ν μέν γάρ δρώμεν τοις ημέτεροι;

οφθαλμοί;, έκείνην δρώμεν τοις τής πίστεο>ς οφθαλ

μοί; • ταύτη•/ δρώμεν έν ταϊ; ήμετέραι; χερσ'ι κει

μένη•/, έκείνην όρο/μεν κα\ ταϊς έπαγγελίαις τοΰ θεοΰ

φυλαττομένην.

ο'. Αί δέ έπαγγελίαι τοΰ θεοΰ πολλώ δυνατώτεραι

τών ημετέρων χειρών. Βούλει μαθεϊν πώς αύτη μέν

ή ζωή ή παροΰσα έν άδήλω κείται διαπαντδ;, εκείνη

δέ ή μέλλουσα, ή δοχοΰσα άδηλος είναι, φανερωτέρα

τής παρούσης εστί κα\ βεβαιότερα κα\ μόνιμος ; Έξε-

τάσωμεν, ε! δοκεί, τά λαμπρά τής παρούσης ζωής,

τδν πλοΰτον, τήν δόξαν, τήν δυναστείαν , τάς τιμάς

τάς παρά ανθρώπων • χα\ δψε; τούτων ουδέν άδηλο-

τερον. Τί γάρ άπιστότερον πλούτου, τοΰ μηδέ μέχρι

τής εσπέρας πολλάκις ήμίν παραμένοντος ; Καθάπερ

γάρ δραπέτης άγνώμων άπδ τούτου εις εκείνον συν

εχώς μεθίσταται, χαΧ πάλιν άπδ τούτου πρδ; άλλον.

Τοιούτον τι κα\ ή δόξα εστίν. Ό γάρ πρδ τούτου λαμ-

•πρίς κα\ επίσημος , άτιμος χα\ ανώνυμος εξαίφνης

γίνεται ■ κατ τδ εναντίον πάλιν, ΚαΙ καθάπερ τδν

τροχδν συνεχώς στρεφόμενον ούχ έστιν δραν έπι τοϋ

αύτοΰ τής άντυγος μέρους • τή γάρ πυχνότητι τής

δίνης διαπαντδς τά άνω κάτω γίνεται, χα'ι τουναντίον

πάλιν • ούτω χα\ ή τών πραγμάτων τών ημετέρων

φορά συνεχώς στρεφόμενη, τά άνω κάτω ποιεί* οΰτω

χα\ έπ\ τοΰ πλούτου καΐ έπ'ι της δυναστείας χαν. έπ\

τών άλλων απάντων. Ουδέποτε επί τής αυτής έστηκεν

έδρας, άλλα τά τών ποταμών μιμείται γεύματα, μη-

δαμοΰ ποτέ ιστάμενα. Τί οΰν τούτων γένοιτ' αν άδη-

λότιρον, τών οΰτω συνεχώς μεταβαλλόμενων, κα\ πριν

ή φανήναι άφιπταμένων, πρ\ν ή παραγενέσβαι άπο-

πηδώντων ; Διά τοΰτο κα\ δ προφήτης περί τρυφής

και πλούτου χα'ι τών τοιούτων διαλεγόμενος, χα'ι σκώ-

πτων είς τους πρδς αυτά κεχηνότας ώς διαμένοντα,

φησίν 'ΐί^• έστιοτα έΛογίσιιντο ταύτα, χαΐ ούχ

ώς• ρεύγοντα. Ούκ εΐπεν, οΰ παρερχόμενα , άλλ' 8

πολλώ μείζον έστιν, Ός φεύγοντα • ουδέ γάρ ήρεμα

αναχωρεί, άλλα μετά πολλού τοΰ τάχους. Άλλ' ούχ δ

πατριάρχης οϋτως , άλλα πάντα ταύτα άφε'ις, πρδς

τάς επαγγελίας τάς παρά τοϋ θεοΰ μόνον έβλεπε,

•προοδοποιών ήμίν πρδς τήν τών μελλόντων πίστιν,

ϊν', δταν έπαγγέλληταί σοι ό θεδς τά μέλλοντα και

ούχ δρώμενα, μή λέγης, δτι άδηλα έστιν εκείνα χα'ι

αφανή. Τά γάρ άδηλα εκείνα τούτων έστι σαφέστερα

τών δρωμένων, έάν τους τής πίστεως Εχωμεν οφθαλ

μούς. Εί γάρ κα\ μή έωράκαμεν αυτά, άλλ' δ θεδς

αυτά έπηγγείλατο κα\ ύπέσχετο. "Οταν ό θεδς έπαγ

γέλληταί, ουδεμία μεταβολή τών υποσχέσεων άπτε

ται • ώστε εκείνα μάλιστα μένει χα\ πέπηγεν έν τ$

χειρί τοΰ θεοΰ. Έκ γάρ τής χεφίς τοΰ θεού άρ~

πάζειν ουδείς δύναται , φησίν. 'Αρπάζειν έκ τής

χειρδς τοΰ Πατρός μου ούδε\ς δύναται. Έπε\ ούν ου

δείς δύναται άρπάζειν έκ τής χειρδς τοΰ θεοΰ, [69-4]

έν δήλω μένει θησαυρώ δ'.απαντός. Ταύτα δέ παν-

τοΐαις μεταβολαϊς ύπόκ.'ΐται κα\ τροπαίς • διά τοΰτο

πολλάκις τδν μέν πόνον αυτών ύπομένομεν, τοΰ

δέ τέλους αυτών άποστερούμεθα. Έπ\ δέ τών ελπί

δων εκείνων ούκ ένι τοΰτο, άλλα τδν πονέσαντα πάν

τως δει κα\ τών στεφάνων έπιτυχείν. Ή γάρ έΛ.ιΙς

οϋ καταισχύνει, θεοΰ γάρ έστ:ν υπόσχεσις, κα\ τδν

ύποσχόμενον μιμείται τά δώρα. 'Αφε'ις τοίνυν τά

άδηλα, κάτεχε τά φαινόμενα• τά γάρ φαινόμενα ού

τά παρόντα έστ\ν, άλλα τά μέλλοντα. Εί δέ τίνες,

πρδς τά παρόντα έπτοημένοι, τών μελλόντων ύπερ-

ορώσιν, επειδή ασθενέστεροι ε!σι τοΰ ύψους τής ελπί

δος εκείνης, διά τοΰτο ύπερορώσιν, ούχ επειδή αφανή

ταΰτά έστι καΐ άδηλα. Σκό-ει γούν τήν φιλοσοφίαν

τοΰ δικαίου. Ό θεδς έπηγγείλατο αύτώ αισθητά

πράγματα, χα'ι αύτδς νοητά έζήτει. Κα\ πού δ θ=δς

αισθητά αύτώ έπηγγείλατο, αύτδς δέ νοητά ήθελεν;

"ΕξεΛβε, φησ\ν, έκ τής γϊ\ς σον, καΐ έ» τής συγ

γενείας σον, χαί έ» τον οίκον τον πατρός σον,

χαΐ δενρο είς γην, ήν Αν σοι δείξω. Αισθητή χαί

ή πρότερα γή, χα\ ή μέλλουσα δίοοσθαι ύστερον. Τί

ούν αυτός; Μάλλον δέ μή αυτού άχούσωμεν, αλλά

Παύλου. περ\ αύτοΰ λέγοντος, ίνα μάθωμεν δτι ού

πρδς ταύτην έβλεπε τήν γήν, εί χα\ ταύτην έπηγγεί

λατο δ θεδ;, άλλα τά παρόντα άφείς, πρδς τά μέλ

λοντα έχεχήνει. Τί οΰν ό Παΰλό; φησι; Κατά πίστιν

άπέβανον οΰτοι πάντες, περ'ι "Αβραάμ λέγων, κα\

Ισαάκ, κα\ Ιακώβ, κα\ τών δίκαιο••/ απάντων. Ουδέ

γάρ Αβραάμ μόνος, άλλα πάντες τής αυτής ήσαν

φιλοσοφίας κοινωνοί. Κατά πίστιν άπέβανον ούτοι

πάντες, μ!\ χομισάμενοι τάς κπαγγεΑίας , ά.ΙΟί
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όν-οηιιιι οιιιιι Ηευι-χβ Πι^ιη οο$-η3ΐίο 051. 5εά άίείδ,

φΐβι-β ΤίαηδΐΐΟΓ νοοαΙίοΐιΐΓ ? ϋαάχ3 ΓΟβίο, Ιιοε 0*1,

Ι'ίΐΙχϊΐϊιιη οηιιιΊί, οο» :ιΙ» -Γ-υνρίο υδςυε η ά ΕηρΙίΓα-

Ιειη ε ινμϊοιιο ].ίγ(;1 ΒαΙ))Ίηηϊχ, ιιιιάε οταΐ ΛΙιι.ίΙκιιιι :

61 Πιινίιΐδ εοηιηηιιιίβ Ιβπηϊηαβ ηίπυδουε Ιειτχ , ηιε-

άίυ.5 ιιΐΓ3ΐιιφιο ίβαιί. Ει ηιι'ι.ι ΛΙιηΙι,ιιη ηοη ΡαΙ;ϋ8ΐί-

ιιυϋ επιΐ, 8ι•ά λΙ) υΙΐΟΓΪΟΓΪ ιϊρ.ι Πυηιίιιίβ νβηβΓβΙ, ιιοιιιρο

* 1!;ιΙιν1οηί:ι : Ίιίβο » Ιοεο 61 Γβείο ικιηιοη βεεβρίΐ, οι

άίεΐιιβ 051 ΤίΜΐιδίιοι• : ψΜ3 3 Ιηεο ιιΐίοποπ Πυηιίηίδ

νιΜίϊι. Οιιηιο ηιιιοη Ιΐιινίιιιιι Ιι-.ιιιβϋι ? (}ιιί3 ϋβυδ

]ΐ1850Γ3ΐ. ΕΙ ςΐΙΠΓβ ϋεΐΐδ ]|155ΪΙ ? ΙΙΐ ΟϋΙβΙκΙΟΓβΙΙΙΓ θ1)0-

άίοηΐίβ ίιΐδΐί. Ει φιοπιοιίο οδίεηδ.ι Γιιΐΐ οοεάίεηΐί.-ι ]ιι-

»ΙΪΤ ()ιιί;ι ριηρίοι• ρππτρίιιιιι Γ>ι•ϊ ρ3ΐη3ΐη Μ13ΙΙ1 ι[ιι:πιι

ΓρΙίιριίΙ , ρι•ο βΐΐοιιβ εοιηηνοΐβνίΐ. Υίάεβ ηιι.ιηΐη ε.ηίειιβ

ιννιιιιι ϊιι 3ρρεΙΐ3ΐίθιιε ]ΐΜί ιιοεΐ3ΐιΐΓ?Ιι>{-6η8 ΙιίδΙ()Π3-

Γΐιπι ρο1:ι?ιΐ5 ηοιηεη Ιιοε ηουίβ αρεηιίΐ. ϋίβεε ί^ίΐιιτ

ε]ιΐ8 ηοιηεη ρπιιιιιιιι, ιι) ειιηι νϊι1«•ΐ"ΐ<> ειιιη ΡαΙχβΓιιιαηι

ίηεοΐεηΐεπι, ηρρεΙΙαΙίοηο ηηηιίηίδ ίη ηιοηιΟΓίαηι βιιΐί-

ηυχ ρ.ιΐΓί.ι• ε]ιι$, ει ε.ιιΐδ.ι• ρι-ορίει* φΐ.-ιιη εαπι ΓβΙί-

(|ΐιϊΙ , ηΐ3ΐιυιΙυο3ΓΊ5 , εΐ ίΐ:ι :κΙ ίιιιίΐ.ηιιϋιιιιι οαιη βάιηο-

ηβΛΓΟ.

ΑοταΙιωη άίκίρκίΐί ί'ΑπΊιί ρατ. — Εεεε ειιίικ ιιί

ϊΙΙο βηΐβ Ιεςεπι εΐ δΐι!) Ιοβο νϊΐαηι 3{"ειΐ8 , ρΐιϋηδο-

ρΐιίηιη φΐηφιε ΐοπτιροΓε βΐΜΐίχ Ιι-βάίοιιι δϋδοερίΐ ίηι-

ρΙεηιΙ.ιιη , 61 3η1β Ιοιίφΐΐδ ρπκκι• ΓεείΙ , ςιιοιΙ ροδΐο3

άϊδοίριάίδ Οιγϊ*Ιπ5 άίχίι : Αηκη άίεο ι•ο6ί«, ηαοά ιιιιΙΙια

Μ( φι» πΊίηιι'ιΙ άοηιαιη , ηιιί (τα1η$, αιι! ιοτοτη, κιιΐ

γαΐτΐηι , αιιΐ ηιαίνη» , ηιιί ηοη α•η1ιιρΙιαη αοάρϊίΐ , εί

νϊίαιη «Ιετηαηι ροαίάώ'η (ΜαΙίΗ. 19. 28. 29). Νοη 50-

Ιιιιιι 3ΐιΐειη Ιιίηε ορραΓΟί , ηιιηηι βιιρίειιίεΓ νίχεπί

]ιΐδΙπδ , κει] (•ιίηη) Ι)οί ρΓθΐΐ)ΐ$$ϊ<> Ιιοε άοείβηΐ. Υίηϊ

εηίηι , ίηφίίΐ , ΐη ίετταιη, φιαιη ηιοηιίτανπο /ι'ίιι' (6'«ι.

12. Ι). ΝβΙΙΙ ΐ3Π)βΙδΐ ΗΐΓΧφΐε ΜΙχ ΓΡ{"ίθη05 ΠκίΜϋί

«Ί Ι•:ιΙ Γδΐίηη εηηΐ εοΓροηΙεβ , ϋΐη Ιηπιεη δΐιη οπιΙ,

Ιι:εθ 3ΐίεηα : ΪΙΙ;ι εβΠ3. Ιιχε ίηοεη;ι : ιΙΙη ίη ηκιιιίΐιιιβ,

Ικτε ίη ίρε : ίρ$β ηοίειτι ΓβΙίεΐίδ οεπίβ , ιηαηίΓε&ιίδ,

εΐ ΊΊ$ ηιι:ε ίη ηιβηιι ει:ιιιΐ , Γββιίιιανϊι ει ΐΓ3η$ϋΐ ;κΙ

ϊηοεΠ.ι, ίιιεο"ηί(3, ει :Μ ι•:ι ίη ςιιΊΙ>ιι$ $Ί1>ί ηοη ΙίιοΙιιιΙ

(Ιοιιιίιιιιι ί , υΐ ρβΓ$ιΐ3(Ιβ3ΐ οπΐ(ϋ.ιΐΓ|ΐιο , ηεηιιβ οιιιΙγ.ι-

ιΐίεεικίιιηι , ηεηιιε ευιιείβηϋιιπι , ηιιαηάο Οβιιβ ιη.ιιιί-

Γβ-.Ιη ΓεΙίηφιεΓβ ]ιι!>ει , ει λΑ εη ςιιχ ηοη βρρητειιΐ

τεβρΐεοΓε. Νβη εηίηι Ιϊπι εεΠ3 ηαχ ϊιι ηΐ3ηίυιιβ, :ιΐ(ριε

63 ηιι.χ ίη βρε ; ηοη εηίηι $ίε ιηηηίΓεΜ.Ί ε$ι ρΓΧ»ειι$

Ιι.το νίι.ι ϊιι ΓιιΙιΐΓ3 ίΙΙ.ι. Ηιιηο εηίηι νίάι-ιηιιβ ιιοϊΙγϊχ

οειιϋβ , ϊ 1 1 -ι ϊιι νίι1οιιπΐ8 οοιιΙί$ Για'εί : Ιιηηι• νίϋειηυβ ϊιι

ηηηιΐιιΐϊ ιιοϋΐπβ ρο$ίΙ»ηι , ϋΐ.ιιη νϊ<1οιηι>& ίη ρΓΟίηίδ-

κίοηίΐχΐϊ ϋβί ειιΜοο'ίΙβηι.

4. Ρτοηήηα ΰά οηΐηάηια ; τη Ιιυιηαηπ ηααιη ίη-

ητίΜ. — ΡΓθΐιΓιβ$ίοιιβ$ ηιιίειιι Ι)ι'ί ιιιιιΐΐο εοΐ'Ιίοη•*

•ηηΐ , ηιΐ3ηι ςηχ ίη ιιοβΙπ$ $ιιηΐ ιηαηϊίικ. Υϊβ άίΜ-ειχ

ηιιοπιοοΌ Ικγπ ηοίϋειη νίΐβ ίη ίιιεεΓίο 8ΪΙ3 ε&ΐ βειηρεΓ,

ίιιΐιιη ίΐιίοιιι ίΙΙ.ι, ηυχ νίιΙείιΐΓ ίηεβΓΟ βι-βε, Ιοε ρΓχ-

ϋεηΐί ογγΓιογ 5ίι ει &οΙίιϋοΓ ? Ιηφίίιβηιιΐϊ , βί ρΙ.ηε<•1,

φΐχ «ιιηΐ ίΠα ρτχδεηΐίβ νίιχ ρΓχεΙ.ιηι ; ιΐίνίιί.ι- , » |.• -

ΓΪ3 , ροΐεηΐί.1 ; ιηηςηιιηι εχί$ΐίιη:ΐΓΪ 3ΐι ΙιοιιιίιιίΙιιΐϋ : ι•1

νίϋβοίι ηίΙιίΙ ίΙΙίβ 6886 ίιιεεπίυβ. 1)ιιίιΙ ειιίιη ίηίιιΙεΙίΐΗ

■Ιίνίΐϋδ, ςιιχ βχρε ηεο ιιβιριε 3(1 νεβρεΓίίπι ηο1>Ϊ5 |><τ-

ηΐ3ηειιΙ? δίεϋΐ ειιίιη ίη^Γ.ιΐυβ ΐΓ3η»(ας3 , λΙ> Ιιογ ,•»ϋ

ίΙΙ'ΐιιι , ει :ι!> ίΙΙ<> :ι«Ι ιΙμιιιι «ιιΙιίιιΗβ (Γ3ΐΐ50ΐιηΙ. ΙΙΐφίβ-

ηιοίΐί 681 βίοπη. &ερεηιιιηεΓο ηιιί εΐβπΐί 6Γ31 61 ιιο-

υϊΐίβ , ΓβρβηΙβ οοηΐβιηριη* ει ίρηοοίΐίβ ΗβΙιοιιιγ, <ί ε

ιΙίνοΓδο ηυοηιιε δχρε ουβειιιί 5ΐιΙΓιΐο (ΊιΐΓββειιιιΐ. Ει

βίειιΐ νίιΐιιιι ηβηιιίΐ ίη γο13 , ςιιχ (Όΐιΐίηιιο νβΓ83ΐιΐΓ,

3ΐίφΐ;ι ρ3Γ8 ε]υ8, εο ίριθ(1 0ΓεΙ)Γ3 είΐ'οιιιηΓβΓειίιία 5ειη-

ρεΓ ίηιιιηια (ίιιηΐ ίηΐ3 , ει ίηιη βιιιηηι.ι : ϊΐ:ι εΐ ιιοβίη-

πιιιι Γ('πιιη ίιιιροΐιΐ'ΐ, (Ιιιιη εοηΐίιιιιο νεΠιιηΐιΐΓ, 8υιηηΐ3

ί;κίΐ ι ιιΙιιπ;ι : ιιΐ νίιίεπ; ΙίεβΙ ίη (Ιίνίΐίίί , ροίηιΐίίβ , ε'

3!π8. Νιπικριβηι εηίηι ίη εοιίπιι βΐιιΐιι ηι:ιη?ηΐ , 8ει1

81-ΙΙΐρθΓ ίΐΙ8ΐ3ΐ)ί1β3 Ιΐιιιιιίιιιπιι Ιΐιιχίϋ ίΐηίΟιιΙΙΙΓ. ^ιιίιΙ

ίςίΐιΐΓ ΙιΪ8 ίιιεεηίυβ , παχ ι.ίπι οΓεόΓΟ Ικιη^Γοι-υπίαΓ,

ει ρπιΐΜ|ΐι:ιηι Γεείε 3ρρ3Γ6.'ΐηΐ , .-ινοΐαηΐ , ρΓΪιι<ίφΐ3ΐη

3ΐ!νειιί:ιιιΐ, Γ0λίΙίηηΐ? ΙΙικΙε ρπιρΙιεΐ3 ϋε άεϋοϋϊ ει <ϋ-

τίιϋ8 (Ιε.ρΐϋ γοΙιιιϊ Ι3ΐί1)ΐΐ5 α'Ϊ886Γ6ηϊι ει εο5 ίιιβεεοιίί

ηιιί Ϊ11Ϊ8 (|ΐΐ38ί ρεπιι.ιηειιΐίυυκ ν303ηΙ , άίείΐ : ϋι'ριιία-

ηηΙ Ικνο ηηα»ϊ ιΐαηΐϊα , β/ ηοη ηιιαιΐ [ηρΐίηΐϊα (Αηιο$

6. 5). Νοη άίχίι, φΐ3$ί ρΓΧΙεΓευιιΙί.ι, 5εά, ιριοά ιιιυΐιο

1113)115, (ηιιαιΐ (ιιαϊίηίϊα : ηοη εηίιη ραυίαΐΐιιι ιεοεάιιιιΐ,

8βά ιιΓιγ.ί εεΙεΓίΐ3ΐε. Αι ρηΐτϊαιοΐιη ίΙΙε ηοη 5ίε ε(ζίι,

ίεά ι•ι•1κ:ΐί, οηιιιίΙηΐ8 ίΙΙίβ , Ιιιηΐιιιη 3ΐΙ ρΓθηιί^ίοιΐ68

Ι)('ί 8ρβεΐ3νίΐ, νί.ΙΙΙΙ ΙΙθΙΐί> ρ3Γ3Ι18 3(1 ΓιιΙιιι-οηΐΜΐ ίίιΐι'ΐιι :

πι ειιηι ρΓοιηίβετίΙ ιί1>ί Οειΐ5 Γιιιιιγ.ι ει ηιι.χ ιιοπ νίάειι-

Ιιιγ, ιιε άί•'35 , Ηχε 655ε ίηοοιΐ3 ει οΙ>&ειΐΓ3. Ιιιεεπ•

(•ιιίιιι ΪΙΙι οι-πίι ιτίΐ 5υιιΙ Η5 ηυχ νίάεηίυΓ, ιηοάο οειι-

Ιθ8 ΙίιΙΐ'ί Ιΐ3 1)63 1 ιι ιΐ5. (,)ιΐ3ΐιινί5 εηίιη ϊ 1 1.• ιιοιι νίάρ3ΐιιυ5,

1>εΐΙ5 Ι3ΙΙΙ6ΙΙ 63 ρΐ'ΟΙΙΐίβίΐ , 61 ροΙΙί(ΊΐΙΙ5 681- ΟΐΙ3Ιΐάθ

Πευβ ρΐΌΐιιίιιίι , ιιΐιΙΙι ν.ιιίηΐίο ρΐΌΐηί~8ϊοηίϋιΐ5 3ά]ιιη-

ςίΐυΓ; 3ΐηιιε 3ΐΙοο ι!1;ι ηιαχίιηε ιιυιηειιΐ, φΐχ ίη ιικιιιιι

Ι Ιοί 5υιιΙ. Ει ιηαηιι ειιίιη ϋά, ίηιμι'ιΐ , ηιιΐίιιι ταρνη

ροίαΐ (ίοαη. 10. 29). Ις'ιΙιΐΓ ιριίιι ιιιιΙΙπϊ ηιροιχ ρη-

1<•>1 οχ πι.ίιιιι Ποί , εεπιι* ίΙΙε ΐ)ιε53υΓυ$ ίειιιρεΓ ιιια-

ηεΙ. Ργχ5οιιΙι3 .ίιιΙιίιι οιιιιιίκοιιίδ ν.ΊηβιίοιιίΙιιιβ ει νί-

εί58ίΐιι<ΙίιιίΙιιι$5ΐιιιΐ οΐιιιοχί:) ; ίάβο ριθ(•ί•< 8;ΐ'ρε Ι.τΙχίΓεηι

Γεηιιιπβ, εΐ Ιίιιε οοηιιη Γπι51γ;ιπιιιγ. Ιη ί>8 βιιίεηι ι\\\λ:

5ρΐ'|- ΙΙΜΙΙ5. 11011 ΪΙ3 0>1, 50ΐΙ 15 ηιιί Ι.ιΙκιΓ.ινίΐ, Ιιθεε883ΓΪΟ

ΓΟΓΟΙΙ.ΊΝ εΐ ρΓ.Ί'ΐηί.Ι (Π ΠΗΐ-ί] II ί Ι II Γ . Ν.1ΙΙ1 ϋρΠ ΗΟΗ (<«(/<•-

(ιΐιίι (Ιίιιιιι. 5. 5) , 0.1Π3 Πει 081 ρΓοιαΪΜΪο : <•1 1Ι0113

ρΓΟΙΙΙΪ553 5εηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΓ (•]ιιί, Ι131ΙΙΓ3ΙΙ1, φ)ί ρΓΟΙΙΙΙΜί |!ι•-

1ί(ΊΪ5 ί^ίΐΙΙΓ ίΐΚβΓίίβ, :ιρρπ•1)ΟΙ1ιΙθ ι•3 ψιχ εοιΐ5ρίειΐ3

ί-πηΐ : εοη$ρίει>3 ιιιιίειη ΜΐηΙ , ηοη ρπΐ'ββηΐί.) , μί| Γιι-

ιιιγ.ί. ϋ .ΐ > 1 1 ηυοιΙ .ιΐίιριί 3<Ι ρίΜΜίιΐι.ι 5ροεΐ3ΐιΙ , ει

Γιιΐιιι.ι ΓΟ-ρηιιιιΙ : ιιοιι ίιίβο Γβκριιυιιΐ, φκιά ιιΙκαιπι

61 ίιιοειΊ.ι , 5βά φΐηά 8υΙ)Ιίιηί.ι 5ΪιιΙ , ει 8ΐιρΐ3 μι:ιπι

ίιιιΙιεί'ίΙΙίΙ.ιίεηι. Πιιιΐ5)άεΓ3 ί^ίΐιιΐ' (ρι;ιιι(:ι κίΐ νίιΐιι»

]ΐ)&Γι. ΙΊΊΐιιιί50Γ.>ι εί Οοηβ οιίΓροιηϋ.ι , ι•ι ίρ«ε 8ρίη-

ΐιι.ιΐιιι ί]ΐι.Γπ•Ιΐ3ΐ. ΙΊιί , ιΐίιι -κ, ρπιιιιίδίι εί Πευβ εοΓριι-

Γ3ΙΪ3 , <•Ι ίρβε 5ρίι-ίΐιι:ιΙΪ3 ηιιχβίνίΐ ? Λ'ι/ινιΛ'ΐ-ε , ίιιφίίΐ.

Λα Ιβηη Ιιιιι , ιΐ ι!ι• ι-οαιιπί'ιοη/• Ιιΐιΐ , ι•Ι άε άοιιιη ραίτι»

Ιιιι , ι•ι ΐ'οιί ίιι Ιίηαιη ηιιαι» ηιοη&Ιιανιτο Ιίοί (6>ιι. 12.

1). 0)ΓρθΓ3ΐί5 6Γ31 16ΓΓ.Ι [τίθ|-, III (Ί Γ|||ΙΙΙ3, Ι|1ΙΧ ίΙΙί

ιΙ:ιΐι>ΐ3 (Ί.Ίΐ ΠμϊιΙ εΓ;;ο ίΙΙβΤ Ιιιιο ηοη ίΙΙιιιη, ιβά 3ΐι-

ιΙίηιηπΗ άε ϊΙΙο άίεειιίειιι ΡιιυΙιηη , ιιΐ άί8(.'3ΐιηΐ5 ειιιιι,

Ικ'1'1 1)3110 Ι0ΓΓ3ΙΙΙ ρΓΟΙΙΐϊϋί•ϊ80ΐ ϋεΐΐβ , ΓεΙίΟΐίδ 13111611

ρΓΧ5ειιΐίΙιιΐ5 , ε.Ίΐιι ηοη Γ68|Η!χί•Ν6 , 5<-ά Γε$ΐίη3886 3ΐΙ

ΓιιΙιΐΓ3. ΟιιίιΙ ίμίΐιιι- Ι'.ιιιΙιιλ άίείΐ? ίπχία βάαη ηιοηιιϊ

ιμιιΙ Ιιί οηιηη (ΙΙώτ. 11. 13), άε ΑΙιηΙιβιιι Ιοιριοηκ,

1533ε εί ϋπιοΐι, εί ]ιΐ5ΐί5 οιιιπιΐιιο. Ν.ηιιε ειιίιη Λ Ι•ι:<-

Ιΐ3ΠΊ Μ•ΙΐΙ5 , 58ά ΟΙ11ΙΙΓΝ Ι•]ΐΙ~(Ι(Ί11 01*31)1 ρ1ι.Ι<ι-ι>|ι!ιι.ι*

ριιπΊείρεί. ^xιxιη /Ίιΐηη ιηοπιιϊ αιιιι Ιιί οιιιικ», γνμνοιι
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<:€αρΐ$ν•ηΐ ρκη'ηΛοηη, &εά ριοειιΙ οη$ νκηΉοηί. ΟιιΐιΙ

(ΙΙοη? ιιοη οΙχίιιυίΙ Αοι-αηαπι ρΓθηιί$8ίοιιε$ ? ηυιι νο-

ΐιίΐ III Ρ:ιΙ:Γ8ΐίιι;ιιη ? Ρ3ΐ$3 βΓ^ο οα ςπκ (ίίεΐη ίοηΐ ?

Νκφιηφιηιη, ϊηφιίΐ. Υεηίι φιίιίοιη πι 1*αΙ:ι-&ιϊιι»ηι, ιιοη

Ιι.ιιιο ιιιιίειη $ροοΐ3νίΙ , ίβ(1 η Ι ϊ η 1 1 > ςυχ ίη οαΊΙι, (Ιβδϊ-

ιίοπινίΐ. ϋιιίιΐδ Γ«•ί β( Ρ:ιιι1ιΐ5 (βδΐίβ, ουηι αφίεΙΙ : Ει εαη-

[έ»$ϊ «μη; «ο Ιιο$ρϊΙε$ Η ρετεφήηοίΐη Ιεττα (ΗεΙ>τ.\\. 1 2).

ΙΙικροβιιε οι, ιριί ΙαιιΙαιη αοοορ'Κ ρα Ι γϊ;ι ιιι , ο( Ιαη(:ιηι

ι•θ(,'ίοηβιη ? ϋίε , οΙ)8εοι*ο. δβιιε, ϊιιφιϊΐ : ηοιι γιΓιιιι

ηαιιο, ϊ(•(Ι ο;ι -Ιιιιη δροοονίΐ. Ναηι ηηΐ Λ« άκηηΐ , ίη-

α,ιι'ιΐ, άεείαταηΐ $ε αίιαιη ΐηηιιΐηη ραΙτ'ιαιιι,αι]ι<ι απί[εχ

ει ορϊ(ίχ αϊ Βαΐ) (ΙΜ. υ. 14. 1(>) , ΐΙΙαιη , ίηηυ»ιιι,

ϋοπΐΛ:ιΙ<Ί« θ;οΙο8ΐειιι , βΐ βιιροΓηιιιιι. Υίιΐίβΐϊ ψιοιηοιίο

ρι-οιηίδοπΐ ΊΙΙί ί)ουδ οοι•ροι•3ΐοηι , οι ίρδο φι:ο8ίνοιί(

δίψοπκιιιι ΙοηίδαΙοιη ? (}μ< αιίιιι λ<τ£ άίαιηΐ , ϊιιψιϊι,

ϊψήβι-αιιΐ α ραΐηαιιι ίηηυίητε. Αε ίί ίΙΙίιι$ ψάάαιι

»ι<•ιηίιι'ιχχηι< , ρχ ηιια ιιιιιΐ ε$τε$$ϊ, ί<Ήΐριΐ5 ί11ί$ τεάειιηάι

αιρρεΙειεΙ : ](ΐ\» πετ» αΐΉ'ήαι ηιείίοτίι άε$'κΙει•ϊο άικηη•

Ιιιτ, Ικιο β*ι , ίκ'/ι'.νίκ (ΙΜ. ν. 15. 16). Η»ΐ|ΐιη οοι-ρο-

ΓαΚδ βδ( ρΓοηιίδβϊο, δρίπιιιαίο ηιαειη ]υ8ΐί (ΙοδίιΙοιίιιιιι.

Αι 110$ ρΙ:ιικ: ιϋνοι•8:ι Γηοίιιηίδ. Ποι/8 ϊ 1 1 ϊ ριοιηίδοι-Βΐ

ΡβΙχδΙϊικιπι , βοιΐ ίΙΙε δροοίαβαΐ ο;«•1ιιιι> : ηοοίδ ρι•ο-

ΙΙΙΪ88ΙΙΙΙΙ β«1 ΟΙοΙίΙΙΙΙ , 01 .1(1 16ΓΓ.1Ι11 ΙΟΙκΙίιιιΟδ.

5. ΟοεΙηηηιη ιχ ΙιΗίογϊα ΑύταΙια (Ιοάυ&αηι τανηιίΐ ;

(ΊΙ'ά ηυη τη αιιηΐ ϊηΊφιίΐιιΙι» ραηηΐηηι ; φιίιΐ οβαί ρτα-

ίΗιτε (ΜίάιιΙ βΐίϊ ετρα ραηηΐε$ ίιηρϊοι ; Ιιΰβηιηι ατϋϊ-

ΙήιΐΜ ; νιίετρτεΐιιίϊο ηοηηηί$ Νοβ. — ΙΙ;γο Ιιιογ»

ίΧ ΛΙ)ΓαΙιηιιι ιιοΙ)!8 οοιιΐί^τιιιιΐ , φπ.'ΐ ηοιηιΐι γ•]ιιβ ιΐί-

ιΐίΐ'ίιηιιϋ , β( ηιιαιβ Τκιηβϊΐυτ (ΙϊεΙιββίΐ, βΐ <]ΐιοιΙ γ»

I (Ί:ι (είτα 8ΐιη ίη αΐίεηαιη εοικ-εββίΐ , ρι;ι Ι(•νίιίΜριΐ!

ηιτίίβ 3(1 ϊιιεειίη 86 εοιινοπίί , 3ΐ)]ϋειϊ& ϊίκ (\αχ ίη

ιιηηίΐιιιβ, *&|>ΪΓ3ν(ΐ ;ιϋ 03 ΐ|ΐι:υ βρε εοιιείρϊε1>α( , ε(

.ΐ€Γ(>ρΐΪ8 8ειΐ8<Ι)ίΙϊΙ)ΐΐ'< 3(1 8ρϊΗ;ιι»Ιί3 (εΐεηϋΐ(, ί(Ιι|ΐιι• αιιΐε

ι;ι:ιΐίηη», βηΐβ 1ο™οιη , αιιΐε ριορΙκΊαπιιιι (ΙοοΙιίιιαιη

ΓικΙε ηΐ3ΐιίί(!8ΐιιιιι ε8(, ειιιιι | τ.ιχ^ρΙΟΓΟ εαπιίίββ, ι•ί-

<|ΐιι> κ:ιΐΐ8 Γιιίκ>ο ΐ].•κιιιαιη πιονιϊΐιΐΐ'ΐιι εοςίΟιίΐοαεβ γοιι-

κείεηι)», ιιι »ϊε ίιινεηίΓοι ΟρίΙίεειη ιιιιϊνεκί : ει ργο-

ρΐιτ ηοε (ΙίηιΊιαίιΐΓ Λΐιιαιη , ηιιοιΐ ιιοηεη ει ρϊίειιιε»

<•:ι <Ι(.• Γαιΐ83 ίικίίιΐιτιιιιΐ. δε(Ι ίο•ΐε κΐΐΐίιη (ΓιιοΓίΙ ηΐί-

(|ΐπ< : ΜϋΐιιΙαεϊιΐΝΐ Ιιοο ΡβΙ. Ι'.ίΓειΚοί ΛΙιηηο ιιιιηι

ϊιιβίΐ ΓιιεηιιΜΤ ηιιιιι ρΐ.ιοικηιιιΐ 0εο? ηιιιη 8είνεηιιι|

Γιιΐηΐ'.ι? ηιιιη ροΐΐίείίαιίοηειιι 3 Οοιιιϊηιι (Ι.ιικΙαιιι ρι;(•-

νίιΙιτιιι>(? ηιίΓΜίιι ίιιιρϋ «τηιιΐ ε) ίϋιιΐοΐ.ιΐηε , ει ρΙιΐ8-

«ριαιηΐι Γ0:ιπ? 8εϊιι <•1 08Ο, 3ε ρτοριετοα ΐ3ΐιιΙο]ιΐ8ΐιιιιι,

ΐ|ΐιι»Ι Ι:ι1ι•8 ρ.ΐΓειι(08 1ΐ3)>ειΐ8 , ιαΙί§ ϊρβε ('.κΐιιδ Μ'.

Ειοηϊιη νηΐιΐε ιαππη ει :κΙιη'ΐΓ.ιΙ)ίΙο β.81 , οχ α^πΜί

ι-αιίίεε (ΙιιΙιοιιι Γηιοΐιιιη ρηκίιιεί. Λΐ ιιοη :ιοοιι$;ιιμΠ

8ΐιιιΙ ο1> ρ:\Γοηΐιιιη ηι;ιΙίιί.ιιη ΙίΙίί ρϊο νίνοΗΐε* , $0(1 μ

• Ι'ΐίιΙ ΛιΙιιιίι•:ιΙ)•Ιο ιΐϊ οικίιιιη ο>1 , ευ ηι:ι^ί$ ίιικίαηιίϊ,

ιριοιΙ ειιιιι ρΊιΊ:ιΐοιιι α ρ:ΐΓβιιΐίΙ>ιΐ8 ιιοη βοοεροηιιΐ, ηοε

Ιι:ι|)ΐιοι-ίιι( ΐ|ηϊ ιιιαηιι (ΙικίτοιιΙ, ψΐ3$ί ίη ονοιηο < ( ίιινίο

οιιηΐβί, νίαιιι ηιιικ ίη εα,Ίιιηι Γοιΐ , ίηνοιίτε ροΐιιεπ»(.

Νοη ί§ί(ϋΓ οΐ'ίιιιοιι ε$( , Ιι;•Ιιογο ρ&ιγοιιι ίιιιρίηηι, $0(1

ίιηίΙ.ΐΓΪ ρ,ιΐι•'ι$ ίιιιρίεΙ.ιίεπι ; εΐ οπιιιοη ο>1 ιη.ηχίιηιιπι,

ιιοη ι\ηοά ϋ.ιυεαιηιΐδ ίιηρΓοΙιοβ ραΐ'οηΐεκ, $ει1 ΐ]ΐΐικ1

ίιίοπιιη ηοη αςαηιιιβ οιιγ.ίιιι , ιιεηιιε ρπ> νίιίΐί ηη^ΐιη

(ΙειικίΊ ηροοαιη , ιιι αΐι ίιηρίεΐ;ιίε 8ΐΐ3 608 εηΐ3ΐιιιι$.

Ιπκριο ιιΐιί ηο8 ίΠηίΊΐιιι .ίιμιιι.ίϊ , ΐ|ΐι:ιΐιΐιιηι ίη ηοΙιί$

ϋίΐιιηιεϋΐ, 8!ΐΙ).-ϊιΙίιιιη (ιιΙβπιηιΐ3 , ίΙΓι νοι•ο ί» 8113 ίπι-

ρηιόίοίε ροΓ86νοΓ3ππΐ, αΐι οηιηϊ ΟΓίηιίηοβο ΓορηΊιοη-

$Ίοιιε 8Ι1ΠΗΙ8 ίιιιιιιιιηοβ. ΙΙ.οο Βίκοι» (Ιίχί , ιιι ηβ (ιιι -

1ιογΪ8 , (Ιίΐοοίι- , οιιηι 3ΐκ1ί$ ΛΙιΐ'αΙιαιιι ίιιιρϊυηι ρχίΓειιι

ΙιαΙιιιϊ88ε. Ν:ιηι ει ΤίηιιιΐΙιοιιβ ίηιρίιιιη ραίΓειπ $οηίΐιι$

Γιιϊΐ : ΡϊΙϊηι οιιϊηι -ΙιαΙαιτ ιιικ/ίοπί ααΐ , βάεΐϊι ιηαΐτ'α,

ραίτϊ» αιιίι'ΐη (/ειιΐιΐΐι (Λιί. 16. 1). Ε( ηικχΙ ραΐβΓ ε]ϋ8

111311801-ίΐ ιιι ίιηρίοιαίο εΐ ηοιι Γιιοι-ίΐ οοην6Γ8ΐι$, ιικιιιϊ-

Γοί-Ιιιιιι 081 οχ Ιιοο : Ι:ιιι«1ηιι& οιιϊηι Τίιιιιιΐΐιοί Ιίϋοιη

Ρ:ιιιΙιΐ8 , 8ίο (Ηοιι : (Ιικν ΙιαϋΐιινΊι Ίη ανία Ιηα ΙώίΛι, Π

ίηαΐτβ Ιηα Ειιηίεϊ, εοηβάο α«ίι•ι» φιυά εΐ χη Ιε (2. Τίιη.

1. 5). Νιΐ8(|Η3ΐιι ΙΓιε ρ:ιΐΓΪ$ ηοιηεη Ιι^ίΐιιτ. Ει ςιιαιτ•, ?

Οιιία ιιι ίηιρίοΐαΐϋ [ιθΓ8ονοΓαιΐ8, ιιοη ΟΓαΙ (Ιίβηιΐϊ ι|ΐιϊ

011 II ΙίΙίο ΙΙΙΙ(Ι1βΓ3Γ0ΐΙΙΓ. Εΐ 3ρ»$ΙθΙθ8 Π)3ΐη$ Ιια1)ΙΝ886

ρ.ΙΙΓΟ$ (1θθΐ3Γ»νΐΙ ΟΐΓ18ΐΐΙ$, €11111 (Ι'ΧΙΙ : 5ί 0^0 1/1 ΙΙι\1-

ζνΐιιιΐ ε]Μο ά&ηιοηΐα, βΐίϊ νειίη' ίη ηιιο φε'ιειιΙ ? Ρίο-

ρΙιΐΓ Ιιοί ίρ»ί ετιιιιΙ μιύ'κα νε&Ιή (ΜαίιΙι. 12. 27). δε»1

(ε ηε ΙιιγΙιοΙ Ιιοο, ηοιριβ οΠΌικΙαΙ. Ναιιι εχ Ιιοο ιΐίδο'ι-

ιιιιΐ8 , ιιοη ιι;ιΙιιγ;ι•, 80(1 νοΙυη(»Γι$ 68$ε νίιϊιιιη οΐ >ιγ-

ΐιιΐοηι. ΕηίηινεΓΟ $ί ηαίιίΓΟί εβ$6(, οιηιιϊιιο ηιαϋ ηΐίΐο*

ρ;ΐΓθΓοη( , οι οοβϊ 1>οιιο8 : 86(1 ηυΐ3 ε1οε(ίοιιί$ ει νο-

ΙυηοΓιβ 681 ρηιΐηιιη νοΙ ίιορπιΐιιιιιι 68$ε, ίιΐοίι-εο 8;ι•ρο

111311$ ρηΐ!ΊΟΙΙ8 Ιιοιιί Γιΐϋ , 61 ΐςιιανϊ» ίιΓιί» $Ιιΐ(1ίο$ϊ ρα-

Ιγο$ Γιιοι-ιιηΐ , ιιι ηοιι ηαίιίΓα•, 8θι1 ναΐιιηίαΐί ΒβαιρβΓ

ί(Ι:ι ίιιιροίοιιιιι». Υβιιιιιι οιιηι ρ3Γ0»Ιβ8 ΛΙ>γ;ι1ι:ο , ιιΐ

(Ιίχί, (Ίιοπιιΐ ίιηρϋ , ο,ικιιιιοάο οι Ιιοο ιιοηιοιι ίιιιΐίϋο-

ηιηΐ ? ΓυίΐΙιοε οριΐ8 (Ιίνίηοοίαμίοηΐίχ ροΐ' ίηθΓο<1αΐ3ΐιι

Ιίη^ιι.ιηι ι]Ί8ρβιΐ83ΐιΐί», ιιι ρικτο ηοιηεη ίιηροιιοΓοίοτ,

Ιι;ι1ιοιΐ8 ιιι 86 ίιιΐυΐ'οπιιιι ΙιίίΚιιΐαιιι. Ναιιι οαηκίοιιι νΪΓ-

Ιικοιη οι ίη Ι$3ΐ:ι.Ίΐιι (ΙοείΒΓβνί» , οο£οη$ οιιηι Γιιΐϋΐ-.ι

ρΓ;θ(1ϊβοιο (Λίιι/ιι. 25) : (ΙεοΙίΓβηβ $ε ηοιι βοΐυιιι ίιι

8ΐιΐ8 , $0(1 οι ίο βϋοηίί ιΙοιηίιΐΛΓΪ ροβ$β. Ει υΐ ιΐίβεββ,

ρ;ΐΓοηΐο$ θΐίβιιι ιιοη ναΚΙο ρΐοδ, $α.•ρίιι$ ηε$ο'ιο$ ϊηι-

ροιιο,ΓΟ ηοηιίηβ ]αϊΐί&, (|ΐια>πιιι1ΐ3ΐιι Γηίοι-οπιοι (Ιίεροη-

$ιΐίοιιοιη ϋοοΐ3ΐοηΐ , (ΙοοοΙήηιιΐ8 βι'ΐΜΐι βϋο εχοιηρίο.

ίηηιοοίι ςιιί (ηίΐ ραΐεΓ Νοβ (η), ίΙΙίΐΒ Νοέευ]υ8 Ιοιη-

ριιΙ6 Ι'αΟΐΙΙΙΙΙ 0$1 (ΙΐΙϋνίΐΙΙΙΙ , 11(111 6Τ3ΐ ρΐ8ΐ1Ι8 , ιιοη Οοο

8ΐ•«ΐιι$ , ηοιι ϋοο ρι•οϋ;ιΙιΐ8 : η3ΐη $ϊ ]α$1ϋ8, $ί ϋβο

(^αΐιΐδοί »(0ορ(ιΐ8 1ιιί8$οΐ, ηοί» ιΙίχί$86ΐ, Νοε $ο1ιιηι

ροιΤοείιιιιι ΊιινοηΙιιιιι Ίη $θηοΐ'αΐιοηβ $,ιΐ3 [Οεη. 6. 9) :

ΙΙΓφΐε (ΙΠΟΙΟΐϋ5801 ]ΐΙ8(ί ριΙΙ'ΟΙΙΙ, $ί ]1181118 ΙΪΙΙ8801. Ο"11•

ίΐξ'ΚϋΓ ί11β? Ιιηροκυίΐ ιιαΐΒβη ρυοΓο, ςυ,χΙ ρποοίριΐ3ηι

ί'ΐΙΙ11Γ3ΓϋΙΙ1 ΓΟΓΙΙΙΗ Ιΐ»1)βΓ6ΐ ΗΙ8ΐΟΓί»Η» , 6Γ;ΐΙιρΐβ »ρρθΙ-

1αΐίο]ιι$(ί ρΓορΙιοΓια {ϋεη. 5, 2»}. δίβΐιίίίεαίΐίΐ βιιίιη

ιιοηιοη βίιιβ ίιιΙυπιΐΒ ιΐιΐιινΐιιιη. βιιοιιιθ(1ο? Νοιιιει»

(•]11^ Ηβ1)Γ3Ϊ03 ΙϊΐΐυΐΜ νβΟβνίΐ Ν(Ι*. (11ΐ!θ4 ίΐΙ10ΓρΓΟ13ΐΛΙΙ11

68), ηιιίοΐί$ 3ΐιοΐιΐΓ. Να οιιϊηι δγτοηΐφ) νοε» ψ)Κ# ο$ι •

δίεοί ίϋίΐιΐΓ ΑΙ/ΐ-αΙιηηι 31) Αοηγ, ςικκΐ βϊΐ ΐιαοβνοί

ιιΙΐΓ.ι, (1ίε1ιΐ8β8ΐ, οι Αιίαηι αϋ ^ιίειβ, ςι»0(1 β$ΐ ^βΓΓ3,

βο ιρϋοϋ $ίι ΐβΓΓβιιυ$ : ίο Ιιϊε 3 Νίβ νο«»ιιι$ ββΐ Νοε,

Ιιοε β$1, βιιοΐΟΓ ςιιίβΐϊβ : (ΙοοΙαπί αηίοιη Ι»οο ει βα^βοΐα

ριηίοιιΐι. Υοοανίΐ εηϊηι οιιιη Νοέ , αΊεβι^ : Βκηοι

φίΗ-ζατε /βτίίΐ ((.Όιΐίΐ. 5. 29), ςαϊβίβιη «1ΊΙα\ϊαη* νο-

ε3ΐ.$. Ν;ιηι ιριία $ιιΙ> ϋίο Γηΐιιπιιιι βΓ»ΐ (ΙίΙηνϊϋΠΐ, ΛΙιι-

νίιιιη Βΐιίοιη ιιιογ» Γηίΐ, Μοη νεΓΟ ήπια μ>ο ε*ί {Ιο>>.

3. 23) : ϊιΙοΊπό Ιιοιηίηοιιι , $ιι1) ηυο ιΐίΐυνίϋΐα Γαοΐιιπι

ο*ι, (ΐιιΊοΐΊί αυοίοιβιη νοεανίι.

(α) 1Ίί$ 8ίιιιίΙί.ι 1ι»Ιιο$ $ιιρι•α ίη ΙΙοηιϋϋ* ίη ('.βηβίίηι, υΙ)ΐ

ϋο ηοηιίηο Νοβ ρβηβ ββϋοηι. νΜβ ηοΟηι ϋ)ί. ιϋο βυιβηι

ηιΐίοο'α Μ3 ίίνη,Γΐιπι Ιίηκιΐί ο$ϋθ ψίίειαιι.
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χίφ{χύΟεν αΰτάς Ιδόντες. Τ! λέγεις ; οϋκ έχομίσατο

τάς επαγγελίας ό Αβραάμ, ουδέ ήλθεν εις τήν Πα-

λαιστίνην; Ψεύδος ουν τά είρημένα; ΟΰχΙ, φησίν.

τΗλΟε μεν γάρ εις τήν Ιίαλα-.στίνην, ού προς ταύτην

δέ Εβλεπε τήν έπαγγελίαν, άλλ' ετέρας έπεθύμει τής έν

ούρανοίς, καΐ των παρόντων ξένον έαυτ&ν ένδμιζεν

είναι απάντων. "Οπερ ούν χα\ αύτώ μαρτύρων ό Παύ-

λος έπήγαγε* ΚαΙ όμοΛογήσαντες δτι ξένοι χαϊ

παρεπίδημοι είσι. Ξένος ό πατρίδα λαβών, εϊπέ μοι,

χα'ι χώραν τοσαύτην; ΝαΊ, φησίν ού γάρ προς ταύ

την, αλλά πρδς τον ούρανδν ίβλεπεν. ΟΙ γίφ ταύτα

Λέγοντες έμρανίζουσιν, δτι έτέραν πατρίδα ζι\-

τούσιν, ης τεχνίτες χαΧ δημιουργός ύ θεός, έχεί-

νην τήν έπουράνι»ν Ιερουσαλήμ, τήν άνω. Είδες πώς

έπηγγείλατο αύτώ ό θεός αισθητά; πώς εκείνο; τήν

άνω Ιερουσαλήμ έζήτει ; ΟΙ γάρ ταύτα Λέγοντες,

φηα'ιν. έμρανίζουσιν ότι πατρίδα ζητούσα ΚαΙ εί

μέν εκείνης έμέμνηντο, αφ' ης έξηΛΟοτ, είγον δ»•

χαιρίν άι-αχάμψαι • νυνϊ δέ ετέρας κρείττονος

ορέγονται, τουτέστιν, επουρανίου. Ούκούν αισθητή

μεν ή ύπόσχεσις. νοητή δέ ή επιθυμία του δικαίου,

απεναντίας ήμϊν. Έκείνω μέν γάρ επηγγείλατο τήν

Παλαιστίνην, ό δε περιεβλέπετο τον ούρανον ■ ήμΐν

δϊ επαγγέλλεται τδν ούρανον, κα\ προς τήν γήνκε/ή-

ναμεν.

ϊ'. Ταύτα έκερδάναμεν άπδ τοϋ "Αβραάμ ονόματος,

μαθόντες διά τ£ περάτης ελέχθη, κα\ ότι τήν οίκείαν

1 695] άφείς γήν, πρδς τήν άλλοτρίαν μετέστη, καΐ

τά δήλα παραδραμών, πρδς τά άδηλα Εβλεπε, τά έν

χερσ\ ρΊψας, έκεχήνει πρδς τά έν έλπίσι, χαϊ αισθητά

λαβών, πρδςτά νοητά άνετείνατο, κα\ ταύτα πρδ της

χάριτος, προ τοϋ νόμου, πρδ της άπδ τών προφητών

διδασκαλίας. "Οθεν δήλον, ώς ούδένα Εσχε καθηγητήν,

άλλ' ήρχεσεν αΰτψ ή φύσις τους τοΰ συνειδότος χι-

νήσασα λογισμούς, χαϊ ούτως εύρε τδν θεδν τδν τού

παντδς δημιουργδν • διά τούτο 'λΰριχμ έλέγβτο, διά

τούτο χαϊ οΐ γονείς αύτώ τδ δνομα έπέβηχαν τούτο.

Άλλα τάχα ίσως εΓποι τις άν, δτι τούτο ψεύόο;. Μη

γάρ δίκαιοι ήσαν οί γονείς τού "Αβραάμ ; μη γαΚ

εΰάρεστοι τω θεφ ; μή γάρ ήδεισαν τά μέλλοντα ϊσε-

σΟαι ; μή γάρπροεώρων τήν ύπδσ^εσιν τήν παρά τοΰ

Δεσπότου μέλλουσανόηΟήσεσθαι;ούχ'ι άϊ.βείς ήσαν χα\

είδωλολάτραι, βαρβάρων βαρβαριχώτατοι; Οίδα χάγώ,

χα\ διά τούτο επαινώ τδν δίκαιον, ότι τοιούτους Εχων

πατέρας, τοιούτος αΰτδς έγένετο. ΚαΙ τδ θαυμαστδν

χα\ παράδοξον τούτο έστιν, δτι έξ άλλοτρίας όίζης

χα\ αγρίας ήμερος ήνέχθη χαρπό;. Οϋ γάρ έστι κατ

ηγορία παίδων έν εύσεβεία ζώντων ή τών ταιέραίΊ

χαχία, άλλ' ε! χρή τι θαυμαστδν ειπείν, χαϊ έγχώμιον

μάλλον, δτι μή παρά προγόνων δεξάμενοι τήν εύσέ-

βειαν, μηδέ τους χειραγωγούντας Εχοντες, άλλ' ώσπερ

έν έρήμω κα\ άβάτω δδεύοντες, ήδυνήθησαν τήν δδ'/ν

τήν εις τίν ούρανδν φέρουσιν εύρείν. Ού τοίνυν κατ

ηγορία άσεβη πατέρα Εχειν, άλλα μιμείσθαι τήν άσέ-

βειαν τού πατρός • καΐ Εγκλημα μέγιστον, ούχ όταν

φαύλους Εχωμεν γονείς άλλ' δταν αυτών μή έπιμε-

Α'ύμεΟα, κα\ τά παρ" εαυτών πάντα είσφέρωμεν πρδς

τδ της κακίας αύτοϋ; άπαλλάςαι ταύτης. 'ϋς δταν

ημείς μέν πάντα έπιδειξώμεΟα περ\ τήν εκείνων

Ψυχή'< εκείνοι δε 1π\ τής αυτών μίνωσί πονηρίας,

πάσης μέμψεως άπηλλάγμιθα χα\ αΙτίας. Ταύτα δ:

εΐπον. ίνα μή αΙσχυνΟ^ς, αγαπητέ, δταν ακούσης, δτι

πατέρα άσεβη Εσχεν δ "Αβραάμ Κα\ γάρ ό Τιμόθεος

άκβή πατίρ* ίΤχεν • Υίι'ς γάρ"Ιουδαίας γνναιχός

ψ•, φησ\, πιστής μητρός, πατρός δέ "ΕΛΛηινι,.

Και ότι έμεινε•/ έν άσεβεία και οϋ μετεβάλλετο ό

πατήρ, δήλον έχεϊβεν " έπαιν<7;ν γάρ τοΰ Τιμοθέου

τήν πίστιν, ούτω φησ'ιν ό Παύλος • "Ητις ένφχησεν

έν τή μάμμχχ σου ΧωΤδι, χαϊ τη μητρ) ΕϋνΙχη,

πέπεισμαι δέ ότι χαϊ έν σοΙ. Κα\ οϋδαμού τού πα-

τρδς τδ δνομα. Διά τί; "Οτι εν τή άσεβεία Εμεινεν,

ούχ ήν άξιος άριΟμεΐσΟαι μετά τοΰ παιδός. Κα\ οί

απόστολοι δέ πονηρούς εσχον πατέρας, χα\ τούτο έδή-

λωσεν ό Χριστδς ειπών ΕΊ έγώ έν ΒεεΛζεβονΛ έχ•

€άΛΛΐΜ> τά δαιμόνια^ οί νΙοΙ υμών έν τίνι έχβα-

.Ιούσι ; Αιά τούτο αυτοί έσονται χρχταΐ νμΐον,

"Αλλά μή σε θόρυβε ίτω τούτο, μηδέ σκανδάλιζε τιο.

ΚαΙ γάρ έχ τούτου μανθάνομεν, δτι ού φύσεως, άλλα

προαιρέσεως ή χαχία χα\ ή αρετή. Εϊ γάρ φύσεως

ήν, πάντως άν οί πονηροί πονηρούς Ετεχον, χα\ οί

χρηστο\ τοιούτους ■ επειδή δέ προαιρέσεως έστι τδ

φαΰλον είναι χα\ σπουδαίον, διά τούτο χα\ πατέριον

πονηρών παίδες έγένοντο χρτ,στο\, χα\ παίδων (ΙαΟύ-

μων πατέρες σπουδαίοι |(ί%] πολλάκις, ίνα μή τη φύσει,

άλλάτ^ γνώμη πανταχού ταύτα έκάτερα λογιζώμεθα.

Άλλ' δπερ έλεγον, δτι ασεβείς δντες οί γονείς τού

"Αβραάμ, πώς τδ δνομα αύτώ έπέθηκαν τούτο ; Τής

τού θεού σοφίας μάλιστα έργον χαϊ τούτο ήν διά

απίστου γλώττης οίχονομήσαντος έπιτεθήναι ^ομα,

τών μελλόντων έχον τήν Ιστορίαν. ΚαΙ γάρ τδν Βα-

λαάμήνάγκασέ ποτέ τά μέλλοντα ειπείν, τήν οίχεία»

δύναμιν έπιδειχνύμενος, χα\ δηλών δτι ού/\ έν τοις

οιχείοις μόνον, άλλα και έν τοις άλλοτρίοις χρατείν

δύναται. ΚαΙ ίνα μάθης, δτι έπ\ τών δικαίων, χδν μή

ευσεβείς ώσιν οί πατέρες, πολλάκις ούχ είδότες έπι-

τιθέασιν ονόματα πολλήν τών μελλόντων δηλούντα

τήν οικονομία;, και έξ έτερου σοι παραδείγματος

τούτο ποιήσω φανερόν. Ό Αάμεχ ό τού Νώε πατήρ,

τού Νώε έχείνου, έφ' ού ό κατακλυσμδς έγένετο, ούκ

ίν δίκαιος, ούκ ήν εύάρεστος τψ θεφ, ούχ ήν δόκιμος

τψ βεώ• εί γάρ ήν δίχαιος, εϊ ήν εύάρεστος, εί ήν

ευδόκιμος τώ θεψ, ούκ άν εΐπεν, ότι Νώε μόνος ευ

ρέθη τέλειος έν τη" γενεά αυτού ■ ούκ άν παρίδραμε

τού δικαίου τδν πατέρα, εί δίκαιος ήν. Τί οΰν έκίί-

νος : Έπέθηκεν δνομα τώ παιδίω, πολλήν Εχον τών

μελλόντων πραγμάτων τήν Ιϊτορίαν, κα\ αύτδ προ

φητεία ήν ή προσηγ',ρία τού δικαίου. Τδ γάρ δνομα

τούτο τδν μέλλοντα χαταχλυσμδν Εσεσθαι έδήλου. Κα'ι

πώς τδν μέλλοντα Εσεσθαι χαταχλυσμδν έδήλου τδ

δνομα τού Νώε ; Τδ, Νώε, τούτο τδ δνομα "Εβραϊκή,

λέγεται γλώττη κα\ ερμηνεύεται, ό αναπαύων. Τδ

γάρ, Νία, τή" Σύρων φωνή, άνάπαυσίς έστιν. "Ιίσπερ

ούν έχει άπδ τού "Αβαρ, δπερ έστ\ πέρα, Αβραάμ

έλέγετο, χα\ άπδ τού Αίόέμ, δπερ εστί γη, "Αδάμ

έλέγετο, όπερ έστ\ γήινος• ούτω χα\ ενταύθα άπδ τού

Νία, δπερ έστ\ν άνάπαυσις, Νώε εκλήθη, δπερ έστιν

αναπαύων δηλοί δέ τούτο κα'ι ή επαγωγή. Έκάλε —

γάρ αύτδν Νώε, λέγων • Ούτος ημάς δαιναχαύσει ,

άνάπαυσιν τδν χατακλυσμδν καλών. "Επειδή γάρ

ίμιλλεν έπ' αυτού δ χιταχλυσμδς γίνεσθα:, ό δέ χα-

τακλυσμδς θάνατος ήν, θάνατος δέ άνδρϊ άνά-

πανσις, διά τούτο τδν άνθρωπον, έφ' ού γέγονεν 4

χατακλυσμδς, τήν άναπαύοντα έχάλεσε.
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ι '. Κα\ δτιοί. βιάζομαι τήν έρμηνείαν,άπ'αύτήςτής

Γραφής άκούιωμεν τούτο. "Εζησε Λάμεχ ίτη οκτώ

■καϊ όγδοήχοντα χαϊ έχατύν, χαϊ έγέννησεν νΐύν,

κιιΐ έκάΛεσβ τύ δτομα αντον Νώε, Λέγων • Ούτος

ίΐαναπαύσει ημάς άχο τών πόνων ημών, χαϊ τών

Λνπών, χαϊ τών έργων τών χειρών ημών, χαϊ άπύ

τής γης, ης χατηράσατο ό Θεός. Τι λέγεις, Ανα

παύσει ημάς ; Κα\ διά τ{ μή είπε, φησίν, Ούτος άπο-

χτενεΐ ημάς, ούτος ποιήσει τ?>ν καταχλυσμδν γενέ

σθαι • άλλ' είπεν, Αναπαύσει ι\μας; ΆνεστοιχειώΟη

ή χτίσις άπασα, άβυσσοι άνερ^άγησαν κάτωθεν, χα-

τα,ί^άχται άνεώχθησαν άνωθεν, &παντα πέλαγος ην

ξένον και παράδοξον και φρικώδες , χα'ι έν τάφω

χοινώ τή ίλύϊ χα'ι σώματα ανθρώπων χα\ σώματα

ίππων χα'ι θηρίων έχρϋπτετο * χα'ι τοσαΰτα χαχά, είπε

μοι, χα\ τοσαύτην αυμγορχν άνάπιυσιν χαλεΓς ; Ναι,

φησίν. Επειδή γάρ έν κακία ίζων οΐ Ανθρωποι, δ 51

χαταχλυσμδςτήνχαχίανάνέχοψεν,οί της κακίας άπαλ-

λαγέντες άνέπαυσαν. Καθάζερ γάρ [697-699] σώμα

ποιχίλοις νοσήμαιι χατεχόμενον, χα'ι ίατρείαν οΰδε-

μίαν εύρίσχον, έάν έπελθών ό θάνατος λαβή, άνέπαυ-

σεν ούτω δή χα'ι τήν τών ανθρώπων εκείνων γενεάν,

καθάπερ σώμα ανίατα νόσουν χα\ πολλοίς προχατει-

λημμένον ίεινοίς παραμυθίαν ούδεμίαν έχουσιν ,

έπ:λθών δ κατακλυσμός έξήρπαιε και άνέπαυσε,ν. ίί

γάρ θάνατος άνδρϊ άνάπαυσις, πολλώ μδλλον τοίς

έν κακία άδιορθώτως ζώσιν άνάπαν>σις δ θάνατος, τών

πίνων αύτοϋς άπαλλάττων, κα\ ούχ έών περαιτέρω

τής πονηρίας τήν νομήν προέλθει1/, ουδέ βαρϋτερον

τοΰ όντος γενέσθαι τών αμαρτημάτων τδ φορτίον.

Ουδέν γάρ ούτω βαρύ χα\ δυσβάσταχτον, ώς αμαρτίας

φύσις • ουδέν οϋτω χάματον κα\ πόνον ήμϊν παρέχει,

ώς τδ τής πονηρίας είδος χα'ι τά πλημμελήματα. Λ•.ά

τούτοδΧριστδ; τοις Ινάμαρτίαις ζώσι ίλεγε• Αεϋτβ

πάντες οΐ χοπιώντες χαϊ πεφορτισμίνοι, χάγύ>

αναπαύσω υμάς. Διά τοΰτο χα'ι δ Λάμεχ άνάπαυσιν

τδν χαταχλυσμδν έχάλεσεν, έπελθδντα χα\ στήσαντα

τήν πονηρίαν. Έδουλδμην περαιτέρω τδν λόγον

έκτείναι τοΰτον • κα\ γάρ πολλά ύπολέλειπται άπδ τής

προσηγορίας τοΰ Νώε ■ άλλα τέως ταΰτα τή μνήμβ

τής υμετέρας διανοίας έναποθέμενοι, καϊ πρδς τοΰ;

ημετέρους αδελφούς τους άπολειφθέντας είπόντες, ϊν»

μή πάλιν άναγκαζώμεθα μακρύτερα ποιεΐν τά προοί

μια, τών εϊρημένων τήν άχολουθίαν άναλαμδάνοντες,

ε!ς εύχάς τδν λόγον χαταλύσωμεν, εύχαριστούντες τώ

ταύτα δεδωκότι ειπείν θεφ, δη αϋτώ ή δόξα, εις τους

αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
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6. ΕΙ <|ΐιυι! ιιιιιι ΐιΐΐ'<|ΐΐϋ»ιιι £ει-ίριιικι:>, οχ Κοηριυηι

ί|ΐ$» ηυιΐίαηιιιβ Ιιοο. Υϊχΐΐ Ιμ'μμΙι αηιιοι αηίαιη οαο-

ψη(η οαο , ει φοιιιίΐ /ι7ι«ικ, < / νοαινίι ηοηιιη φα Λοβ,

άΐαηί : //ίί η»» ηνΊίκατί (αάοΐ β Ιιώοτώια "θίΐιί$ α

ηιαίΌΓϋη* ί< πί> ο/)γπ(μι» ηιαηκιιιιι ηο&Ιτηηιηι, α ■■ .ιΠί,

ίΐιίιιιβίαΐίχίι ϋοιιιίηκί {Οΐη.5. 28. 29). Οιιίϋ ηίβ, βκιβ-

ΐΓίΐν /ΉίίιΊ »ο« 7 ΟιιαΓβ ιιιι.ι Ηίχϊι : ΙΙίο υεείιΐβΐ η<•8,

Με ίιιιΐιιοοι (1ιΙιι\ ιιιιιι : ϊοιΙ «Ιίχϊΐ: Ραάΐΐ ηοι ηπιακκί

ΟοαΙυπι οηιιιί» ΓΟίοΙνίΙιΐΓ, :ιΙιν>ί-ϊ ιιιρυιι! , αιΐηι ,κΐιο

8Ιΐρ0ΠΙ13 ίΐρβΠΙΙΙΗΙΙΓ, (ι|11ΙΙ(1 ροΐ3£ΐΐ3 01-31 ΙΙιίΠΙΠΙ, 8|Ι1•

μοηιΐιιηι οι Ιιοιτ'ιΙιίΙρ, (•ι ίη ΙιιΙο <]υα$ί εηιηηιιιηί 50-

μυΐιτο ρΐΌπιίϋοιο Ιιοιηίηυιη, οψιυπιιιι 30 Γοπιπιιη

ο>ΓρθΓ3 οεειώι.Ίΐιαηΐιιι- : βΐ ι.ιιικιιιι οαίαπιίΐαΐοηι, 1:ιιι-

Ιηψιο ιιιηΙ.ι ηιιίοΐβιιι \οο3μ? ΡγοΓοοΙο, ίιιΐ|ΐιί(. Ν:ιπι

Ιιοηιϊηεβ ίιι η)3£ΐι.ι ιιιιιΐιΐι.ι νίνοΐιαηΐ : ϋϋυνίυηι ηιιΐι ίιι

φιοηίηιη ηηΐίΐίαιη ΓΟδοουϊΐ, ίιΐου Ιϋχ'πιΐι ϊΙΙί :ι ιιι;ιϋι;:ι,

πυίο$εεΓο (ΙίΐΊΐιιΐιΐΓ. υι οηϊηι οιιι-ριΐδ νίπί» ηιοιΊιίε

ΐ)1)8('5Μΐιη, ουί ιιιιΙΙ.ι ΓεροπίυΓ ηιοιίοΐ:!, $ϊ Γοιίο ιιιογβ

;ιιΙνειιίοιι$ εοιτϊρίβΙ, οι ΐ|ΐιίοΐοιιι ηΠΌπ : $ίε Πίιιιη μο-

ιιοΓοίίοηοηι ηοηιίηυιη ίΙΙυπιιιι ςιιηδϊ οοι•ριι$ ίιιι ιμ:ιΙμ -

ΙιΙογ Κιιΐβΐιοηϋ, οι ιηαΙί$ ιιιιιΐιίδ, ιιιιΙΙ.ιηι οοιίδοΐϋΐίοηοηι

..-.'ϋΐίιίορίιϋιΐδ, οΐιιιυχιιιιιι, 5ΐιροινοιι:οιΐ5 ιΙιΙιιμιιιιι οιί-

ριιίΐ, (■( ι|ιιι'μχ•ιο Ιοί ίί. Ν;ιιιι ι>ί Μυπ νϊτο ηαϊα ( 'υ/'

5. '2Γ>), ιι,ηΐίο ιιι:ι^ί> ίΪ8 ιμιϊ ίι101ιιπκ1;ι1>ί1θ5 ίιι ιπ:ιΙιΙ ,ι

ιΐνιιιιΐ, ιιι.'.γϊ φιίεβ εβί, Ιϋιοπιι.5 μμ 3 ΙαΙιοηΙιιι», ιιοο

$111005 ΙΐΙΐβΠΙΙβ ΙΐΓΐφΐίΐΠΐίβ υΐοΐΐϋ ϋοοροΤΟ, ΙΙΟφΙΟ ΜΐρΜ

ιικχΐιιιη ι;ΐ';ινιι Ιίοιί ροοοΜηι ιιιιι ρυιιιΐιιβ. Νοιι 081 οιιίιη

ρΠίνΐΙΙ-, 3111 ΪΙΙΙιιΙοΐΊΐϋίΙίΐΙδ μοίΙϋΊΐϋ, (|ϋ.1ΙΙΙ ροοοιιΐί 11»-

Ιιιγ:ι : ιιίΐιίΐιριο ΐΐα Ι:ιΙ>οιθ8 οι Λτιιιιιιΐίβ ηουί» ιιΙΓοΠ.

ιιι ηΐιΐΐίιίχ κροοίοβ ει ϋοΐϊοο. Ριορίβιοα ΟΐΓΪϋΐιΐϋ ιί.>

ιριί ίη ροεοοιίβ νίνιιηΐ, ιΐϊοοίκιΐ : Γοιιϊίο ηνί Ιαίοταιϊί

(Ι οιιεταΐϊ «ίί», ίΐΐρονο» ηυΐααπ (αάαηι (ΜαΐΐΗ. Μ.

28). Ει ίιΐοίιοο Ι.ηιιιοοΙι ϋιΐιινίιιιη ηυίοίοιιι :ιρρι ϋ.ινιΐ.

οοιμιικΙ δυρβινοιΓιοηδ ιη;ιϋιί;ε Γιιιοιιι ίιιιρο>ϊΐυπιιη εΓ»1.

ΥοΙοϋαιιι ϋοηηοιιοιιι Ιιιιιιο Ιιιΐις'ιΟΓβηι !;κοιο : ιιιιιΐΐ:•

οηϊηι ιιιηίΙΙο, «] ιι.ι- ;ιιΙ ικιηιοιι Νοέ ρεηίιινιιΐ : ϋοιΙ Ιι.ι«ι

ιιιιιιο ηιΐΊΐιιιΐΊ.ι ΓβΐίιιοΙο, ι•1 Ιγ31γϊΙ)ΙΙ« νοβίιίβ, ΐ|υί αϊ»

$ιιιιΙ, ιΙίιίΙο : ιιΐ ιιο οιι^;ιιιιιιγ ίίοιιιιιι ρΓ«χ1ιιοΐίοι ίϋιΐϋ

ιιιϊ ρπκίΜπίΐΝ, οι ιΙίοΐιιΐΊΐηι π-ροΐοΐ'ο οοιίίοιρίι η1ι:ιιιι ,

8011110110111 ΟΓβΟ III ρΐ'ι'οίΙΐΙΙί ΙίΐιίϋΙΙΙΙΙ*, ξΓ.ΐΐίΐβ 3({ΟΙ|10!>

ΙΌ", ιριί Ιι.οο υΐ (Ιίοοι οιιιιι*, (ΙεϋίΙ : ΐ|ΐιοιιίϋΐη ιριί ;Ιοιμ

ίη ϊχουΐα ϊχόιιΙο υπ . Λιιιοη.
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Αϋ 5ΕΗΜΟΝΕ5 ΟϋΙΝΟϋΕ ΙΝ ΛΝΝΑΜ

Οϋο ΐειυροΐ'οι ('.ηι νκοίίοιιιιΐί «οβ 8<ΊΊ«οιιβ9 ΙιαΙκιβπΙ, «η ίο ο«3 < <ιι« ίοιιπηι 80ΓΪβ ϋ Ιοοηικϋ βκιΐ, φ&β

ίικΙίοΜ ρνιΐο ροδί ϊιιϊιίιιιΐ). Υομ αάη, ίιιςη'κ, [οτίαΜβ ηκηε βιΐΐ* οΰΐίιί <6πβ£1 η,ιιϊρρβ ηοιι π>Γβι•βη(ΐ3 αηοϊ-

ιι«β), ηο* η*Ιΐο* ΊηΙετιηι ίεηαυηε» άε αΙΗ$ γ?*«* ΗαΜαε. Ναηι τενεηο α Ιοηφηηαα ΗΙα ρεηαηναΐίοιιε

Ραίτε »ω•ίτο, ηεαι*ατϊηηι (*Η υνιηϊα «ο«μ«»•τ«γ«, ηνκ ϊη οβίΗΪΙαίΗ αεοϊάεπηιΐ. αε άεϊηάε ιυηι αεηϊιΙϊΙ>*ι

ί/ι'»ρ«ίΛ«, ιιί Ιιο$ α εαΐατηϋαΐη αέ αίΐίοηηι [η»αεηι τενοταΙο$, ηηϊ άειετίο §ειιΐΐ1ϊιαη ειτοτε ιαε αά ηοι

εβηΐπΐίτβηΐ, ριτο τίτίΙΙ εοπ/ϊηηατεΜίυ, αε άοεετεηιαι, ηιιαηΙί$ ιεηε(>ΓΪ$ ϋΙ>εταΐί αά Ιαηίαηι Ιαεεηι νετχίαΐϊχ

«καΓΓίΜΜί. Ρ<*< ίίΐα ηιηη» ιηαίιίί άϊεϊη» ιηατίψηηι (ΐίΙϊνιΊαΙϊπιιι ρυΐίϋ ι*)ηη$, >ΐί</κβ Ιεηιροη εοητεηϊεη*

(»ή$ε1, ηο» ο«ί ]αχΐα ιη/ηΐι/ηιιη κηινίετα νεηατεαιντ, εατπηι Ιαηάιιιη, αιικ ηιατίγτϊον» άεύεηΐιιν, εχιοηε*

ά'ηεεάετε. ϋαεεεαίί Μ» ηιηιιι εοηοτίαΐίο αά αϊιΐΊηεηάαιη α }ηταηιεηύ» : πιηι εηϊηι ιοίαη ηαιϊεοηιιη

ΗαίιοΜβηι ή ητύεη ϊηητεααηι εετηετεηιη», Ηοε ϊΙΙοι ϊη*ΙτηεΙο» α βοοί» νϊαιίεο εεηιηϊ*ηιη άίηιϊιίαχίοί.

Ουοιΐ βίΐ ριΊιιιο ϋΒΓνδΟδΙοηιιΐδ ρ©8« ΓβιΗΐιι-ιη Μβνίϊηί «ρίδοορί κβ οηιηίβ φι* ίρ$ί ηοοκίβηηΐ ϊη οοβιΐ-

Ι3ΐιι, ιϋ 681 ϊη απίϊ ΙηιροΓΗίοπ», εοηιιηβΛΟΓίβϋβ ; ίΐηιιΐ, ίηφιαηι, τβίρμίΐ ΙΙοιιιϊΙϊαιιι 21 ο\; βίβΐιιϊδ. Τοπίο II,

<|Μ!Ε Ιΐ3ΐ)ϊΐ3 Γυ'ιΐ ροβΐ ΓβΗίΐΒΐη ΡΙλνίβαΐ, φή ΓοόΊΐιΐδ οοη(ϊ@ϊΐ ϊη Πηο Ου3(ΐΓ3{;οδΐηΐ3» *ιιιΓι 587. Ιΐα-εα,ιιβ

εοηοίο ΙιηΙιίΐα οίΐ ϊρ3ο ,ϋε Κοδοπ-ρείίοηίβ Οοιηίηΐ : ΊΙΙικΙ βηϊιη ίηίιίο Οηι^δΟβΙοηιιΐδ $Ϊ£ΐιίΠθ3ΐ οιιπι «ΙΐοϊΙ :

Βεηεάΐεΐη» Οεν$ αηϊ Ιιαηε ηο» νοίιϊίεηηι »αετατη »οΙεηιη\ΐαΙεηι αιηι ααικίίο α Ια'ΐίΐία τηνίΐα Ηοάΐε αΐεύτατβ

(/ί"<;»η(ιι$ ε»ι. 8ι•€ΐιη<1ιιιη Ιιηηβ ΙιοηιίΙίηηι 3ά ^βηΐϋββ εοποίοιιβίιΐδ β8ΐ, ιιί βοπιπι ςυοβίΐβιιι νϊ ι•η!3ϋΐίΙ»ΐΗ

«ϋίΐΒ6ΐ08, β» ΓβΙίβίοιιβιη ΟΐΓίϋΐϊηηαιη 3ηΐ|>1βιο8 ΓοηΙΪΓηιβΓβΐ : 1ιβ]π$ ν«Γο οοιιοίοίΐίβ αιιΐ ρΐιιπυπι, βΐ

|)ΙιΐΓ6δ άβ γο ί•βϋεπι Ιιβοι βήι, 3]•(5"ηιειι1πηι ϋΐβ βΐ ρΓίβοϊριι» εβρ'ιΐβ ρο*ί«3 Γβί<•Λ : ΙϊςιιΐΊ »υΐβιη ΐ'38 νβΐ

ιη]ΗΓί3 ΐρηίροΓΜίη ρετϋβ^β, νβ! ΙΐΛοίβηυδ ΙβιοΓβ. ϋίβδ 8β<ιιιβηΐβ8, ςυίβ Γϊ8ΐ3 ποΓίγηιιη οεοιίΓΓβηβηΐ , οβίβ-

Ι)Μη<1Ϊ8 βΟΓυηι ΐ3Η(1ϊ1>ϋ8 ϊιίδυιηρΐ* βυηι, βίκειιΐβ Ιβπιβη οϋ Ϊη0πηϊ1«ΐβπι ΟΙίΓγδοβιοηιο. ΙΙίβ βιιεοββδϋ, ί»-

ςιιιΐ, ο. ηοπβΐίο ^^ 3ΐ)8ΐίιιηηιΙϋηι 3 ΐϋΓϊΐυβιιΐίβ, ία βΓαϋαιιι ΓϋβΙϊοοΓΟΠΐ ίίνία, ςιιί ιιι;ι«ιιο ιηιιιιογο ϊη ιιγ-

1κ:ιιι 3ϋνβιιβΓ3ΐιΐ. ΙΙβιιο νβΓΟ οοΙιθΓΐ3ΐιυιΐ6πι ββδΒ βοιιι ςυ* ϋβοίιηβ ηοΐ)3 ΓυηιΐΓ ϊη ΙΙοηιίΙϋδ :κΙ ροριιΐυπι

ΑιιιϊοοΙιβηυηι, Τοιη. II , νΐχ β$Ι ςιιοϋ <Ιυ1»ϊΙβιιιιΐ8. Ιη ϋΐ.ι βηϊιη βίο ογιΙϊΙιιγ : Κατό-ρυφήσο-ε τών αγίων

μαρτύρων έν ταϊ; !μ-ροίΟ;ν ταύτβίς ήμίραις , ΕρνΙη »αηεΙοτηηι ηατίψηιη εχεερί'ι ειΐίί Αι* ρτκίεή-

ΐι» ιΙί!οα$, ρο81θ3<)υβ, (1β βιΐνοηΐυ ΓυδίϊοοΓυιη ρΙυΓίΙιιιβ 3?ϊΙ, οι <1β ]ιιι ήπκίιιο νϊΐ;ιηι1ο 8βιη)οηβιη Ιοχϊΐ Ιοη-

βίοΓβπι, (|ΐΐ3ίη ϊη 0*ΙβΓΪδ201ΙοιηίΙϋδ ζά ροριιΐιιπ» ΑηιίοοΗβηυιη, ίη ηιοπιιη ροηβ δίη^οϋβ βΐίίΐιπιΐ οοιιΙγ»

ϊιΐΓβηικηο »%\ΐ3ΐυτ. Οιηηββ ΙΐΑςιιο ηοΐα;, ςυ* ίη Ιιοο άβ Αηιιβ δβηηοηβ ρΓΪπιο ηβΙίριιΐυΓ, ίιι ΠοηιίΙίβ ΐΐΐα 19

3(1 ρηριιΐυιη ΑηΐίοοΙιοηιιπι ΓοοβιΐδοηΐιΐΓ, ΪΙ3 ιιί Ιιίο οοηοίοιιηηι ογιΙο Γιιβιίΐ; οΐ ριϊιηβ 1οο3ΐιΗ3 δίΐ ΠοιηίΙίη

«Ιο Γβϋίΐα ΡΙίνίβπί, φι* ιιιιηο ίδΐ 21 :κΙ ρορυΐυιη ΑηΐϊοοΙιβιιυηι ; βοουιιιΐο βάνοΓδίιβ βι:ιιΐίΙ(.•δ οοηοίοηβηι

ιιιιιιιιι νβΙ ρΙιΐΓββ ΙιβΙιιιίΐ; ΙβΠίο Ιβυϋβδ ιιιαΐ'ΐ)•πιιιι ηιυΐΐίβ «Ιίβυυί, πολλάς ήμερα;, εβ1β1)ΐ•3ΐ3Β «αηϊ; ςιιαΠο

οογ3ιιι τυδίίείδ οοιιΐΓβ ]ιπ•3ΐιιβιιΐη Ιοπιΐιΐδ βδΐ; (Ιοιιιυιιι Ιιοβ ϋβ Αηη» δβΓπιοηβδ οοβρίΐ. Α^ΐΓΐβη ο•{;ο ϋυαΐ

ΙΙοιιιϋΐα Αβ τΐά'ηυ ΡΊανϊβηί. ΡοδίΓβηια ηιιΐοηι Ιιοηιϋίη, ίη Γ)οιιιίιιίι.•η τήί έπισωζομένης, ο,υβηι Οι>ηιϊηίθ3η)

οδδβ <ιιιϊιιΐ3ΐιι ροδί ΡβδοΙιβ ςϋΒ! ρΓ330β(ΙίΙ Αδοοηδίοηβπι Οοππιιί, ηίι Ι,βο ΑΙΙβίίυβ. δβνίϋυδ βδϊβ ριιιβΐ Οοιιιϊ-

ηίοβηι ίη ΑΙυΪ3 ; ΤίΙΙβηιοιιΐίιΐ8 \ογο ορίηαΐυι- β88β 1)οιηπΓιθ3ηι Ρββδίοηίβ ; Ιιυίο ροδίΓβιηο β^υ :ι-(ϊριιΙαΐυ»

8υιη ίιι Ργχι":ιΓιοιι6 Τοηιί II. 8οι! ΐ»ιιι τβΓβυΓ αϊ 1ΐ3»ο <|ιι;ι<Ιγ;«γο ροδδίιιΐ, ΙίΙ>βηιίιΐδςιιβ ηοοβ»Ι«!Γβιιι ηϋ ΑΙΙί•-

Ιίιιιη, <]ΐΐ3ΐιιΙοιιιιίιΙοιη ςυίηΐ.1 οοιιοίο, ςιι»! οβί ροδίΓβιηβ ίιι Λιιιι.ιιιι, ΙκιΙιίΐα ΓιιίΙ ροβΐ Ροιιΐβοοδίοιι ; ιιιιιιι νοχ

μεσοπεντηχοοτή, <ιαχ Βί» ίπβρβϊΐ ίιι Ιβχΐυιιι, βδΐ ΙίΙ)Γ3ΓΪ0Γυιιι ογγογ, οι ίΐιίαβ.η ρΓο!>3ΐηιΐ8 οχ Μ:•ιΐ(ΐ50ΓΪ-

ριϊβ. Οιηιιίϋυβ ίΐαςιιο ρβΓροιΐδίδ, ίΐβ τβδ οοιιβϋΐιιβηϋβ ρπ)Γδυ3 νίϋβΐϋΓ , βίψιβ Ιιοο ιηοίΐο 03ΐι;ο1ϋί ροηβιι-

δΕΙΙΜΟ Ι (ο). Γβοιίοηίδ ίΙΙίιΐδ, ηιοιΐ5;ι ροδίο, δΙ:ιΐίιη ο]ιΐδ 30 υογΙιο-

Οι.η// .ω,.-. „, : η , .... . πιπί εοηκΓβδΒϋδ Γβοοηΐ3ηιιΐΓ, «ο ηΐϋΐιβ οοηι Μπιηιε
ηοα οροτίεαΐ ει η Ρεηΐεεοϋε εΐ »ε\ηρετ ιειαιιη ηιηηΐ- . ° . . , . . ...

,„•..„ ., , . ... ιρδίιηι Γοιιιιιηιηιΐδ : ιοβ ιιοΐιΐδ θγιτ» ιβιοηιιιπι ηυο-
ιιΐΜβ , α ψιοα ηοη ητβααιίια ιοίιιηι , αά είϊαη τεεοτ- ν , „ . ..

/*/,.;« .%•. _•• •. .•ι• ^ η • •λ • . Φ'β ρποϋΐαηαυπι βίΐ. Νβηι ευιη ηριιιΙ ηοδ ύιοβ
ααίιο μιαηη ιιί ηΐιΐιι : ει άε ΰει ρΓονιάεηιια, (ΐηοιίαιιε ........ .. .„ .

... Γ ,. ' ι ι (ιιι:ιιΙγ;ι<;ιιι13 ΓϋβΠΐ ι1ινθΓδ3ΐΟΐη , ΟΟΙΙΙΙΙΟΓ ΙΙΙΐΐα ΟΙΟβΠΙ-

ηοη ηιιιιιηια ραη ιμιιια $ιΐ ρτπίετ ιιίια ρπΓβιΚκιιι εταα ... ... ! .

/,•».„,„. - ^ . •ί μ ^ πιυβ 30 αιιηΐδίπιυβ : πιΐΗηιΙο ιειίιΐΓ ηιεηδΐ ιβιιι ιιο1»8
ιιοετο» αιηοΓ : ανοάαυε ηοη ραΙηνιι» ίοίαιη , $εά εί .... . . . ....

««ίπΛΜ ρτ*ε*ρ*«, «« , Μ Μετόπη, ηιοτε* εοη,ρο- 'Ι""^" :,ΡΡοηβη<,3 °51• ««■«««»« '"'««. «»ηο-

ηαηΐ , ει αά εχίτεηιηη, άε Ληηα. Γ"",(1"β 0ιηη,,,,η • «>"* ηθ1,ί8 "'^'"1• Νοη β""η Ρ™"

δβιιΐία Ι.ιηΙυηΊ ]ο]ιιιιίί , 56(1 βΓιαιιι ιιιοιιιογΊ» ](,]ιιιιϋ

Ι. ίήιίΛη ηιεηοτϊα ηιϊΐίι, μ}ιιηη ποηα αυαηία. — ιη.ιχίιιιη οΐίϋδ εβ8β ροίεβί. Ει δίουι ίΙΙί ((ΐιοδ 3ΐηηηιιΐδ,

ΙΙΙιί ρ6Γβ(|Γίηαηι βϋηιιβιη 3ρυά ηο8 (ΙίνβΓ*3ΐιιιιι , 3<1 ηοη δοΐυηι ουηι αϋδυηΐ , νοπιηι βιίαηι ουηι ιιοϋίδ ίη

βΐϊηυοΐ (Ιϊβδ εοπιίΐβΓ βχοβριυηΊ, οι οοΐΐοηιιϋ ηιεηδχ- ηιοιιΐβιιι νεηίοηΙ, ιιιοΐι.ι ηοδ νοίηρϋιΐο ρο-ΓιιηϋυιιΙ : ίΐα

ηιιο ιοιΊίείροιη Γίΐεΐυηι ύίηιίδοηιηυδ : ροδίπάϊβ ρΓΟ- ςυοηιιο ϋίεβ ^6]υη^^, εοΙΙοείχ, εοηιηιυηβδηιιε εοιινβη-

(α) οοΙΙαίϊ εηη.€θ().θοΙ1)βη. ηιιτη. 40 βΐ 971. οιηη ηββίο 1"8 6ΐ 8,Ια ,',,^I,ιι5 ^"5 1,οι,βΓι<;ίο ιν,"*:"η,ΙΓ >»"■. Υβ|

1Ρ?β- βοΐα ηιειιιοι ι;• ιιηδ οΐιίεείαηΐ , οΐ Ιι.τε οιιιηϊα βί ίη ιηε-
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ΜΟΝΙΤϋΜ.

«1υ8, (]υϊ ια ϊηίεΙΙϊμ.-ιΐιιΐ' ηΙΙειιΙϋΐιι ΙεεΙοΓβιιι οιηιιίηη ροδίιιίαΐ. Ιιι οοιιαουϋιιυ Ιιίε ιη«ιηοτηΙΪ8 ρπηιιιιη Ιι,ίικ]

(ΙιιΙ)Ίβ Ιοοιιιη οΙ)ΐΐιιεΙ ΙΙοιιιΗϊα ιΐβ ΓβιΙίΚι Ρΐανίαηί, (|υ;κ ο$ι 21 3<Ι ροροΐιιιιι ΑηΙϊοεΙιεηιιιη : Ικηιι' αιιΐβιη Ικι-

ΗϋΗ ίηιΐίβ ΡηίοΙκβ, «Ι 8υρι•9 <ϋχϊσιιΐ8. ΡοϊΙμ νβΓΟ εαιη μεηΐίΐϊΐιιι* <ΙΪ8ριιΐ3νίΐ, οι ιηιιΐι» ρι-ο8(•ευΙιι$ ρϊΙ,

φιοπιηι εβρϊιβ ιϊΓιτΙ ϋιίιίειη : ηιπιιιι νβτο Ιΐ3*ε νιΊ υη.ι, νεί ρΙιιπΙ>υ8 εοηείοηίηυβ κοϋαΚεπΙ, ίικη-ΐιιηι.

ΠιίΊκΙε ηικίιίχ άϊείιη» 85. ιιι :ι π ν πι ιιι ΓβδΙη, ψι.τ υοο(ΐΓΓο1)αιιΐ, ΙηιιιΙϊηιι* εβΙε1>Γαΐ3 ΓικτιιηΙ, Ιιιηι ρΐ'3?8βΗΐε εΐ

«:'ΐΓΓΐιηι:ιμι•ηΐΐϊ :Ιιιη', ΊικρΓκ, Κίγ 6$ι, ΚΙανϊηιιο ορίί.(:ηρο : ιιιιιιι ΟΙίΓνβοδΙοπιυβ Ιιιιιι »>μοΓ ιΐοηιί ιιηιιείΐίΐΐ, ιιΐ

ηϊΐ ϊρβε ίιι'ιΐιο ΗοιηϊΙϊχ 19 :η1 Αιιΐίοεηεηοβ, ΐ|ΐιηιη οοιιίΓα μιπιπιβιιΟ ΙιαΙιηίι, ίιι ςι-βΙϊαΐΜ πΐίΐίοοηιιιι , φιί

ΛιιΓιοεϊιηιιη ηιΙυιίιογϊιιι : Ιιχΰ νβΓΟ εοηεϊο, υΐ ΓειΊ Ιίιιιΐιΐδ, (ΉιΙ.ι ίιι 1>οηιίιΓκ;;ι τής έ-ισωζομένης, ηιιπο

881 ιΙεεϊπ)3 ηοη3 ΙΙοηιΠίαιΊΐιη 3(1 ρορυΐυηι ΑιιΐίοεΙιεηυηι. ν»'πιηι οοιιίτα Ιιιιιιε ΙΙοιιιι1ί;ιιιιιη οπΙϊηείΗ <|ΐιϊ-

ι1;ιηι Ίη8ΐΐΓ|;ΐΐ χετυρυΐιΐδ : ϊη ΙΙ<•ιιιϊΙί:ι φΐίρρε (Ιΐ'απίΛ ιιοιι» αϊ ι Οιιύ8ο$Ιοηιιι$, δε, >1ιιιη ιιιλι ι νπιπι ΓεβΙί ι1α•8

οεΙεΙιι•αι•εηΐιιι•, Χ£Πΐηι ιΐοηιί ηιαιιδίδδβ : 31 ίιι ΙΙιιηιϊΙϊα ρτίιτιβ ίιι Ληηβιη ιιιιΙΙη ηιοιΊιί ηιεηΐίο, ϊιικι νίάβίατ

ϋΙιι•γ8(ΐ8ΐυιηιΐ8 Ιιιιιε Ιειηροπ* νεί <1β ιιιητί υγϊΙκικ ιοπποιιεδ Ικιηιιίδδΐ', ν<1 ββΐίειη Ιιη1<οΓο ροΐιιίδδε ; ΙίηΊ

ειι'ιηι ηυη (ΙίοαΙ εχρΓεδβε ΐΙΙαβ 86 εηηποηοδ Ιιβίιυϊδδε, ίι! εΙβΓε ιΐϊείΐ, Ι;ιιιι1εκ ηειιιρβ ιιιηπνπιπι ίΗίρεώηιεηΙο

ΓΐΓΐ858, (|110Ι1|ίϋΙ15 οΙΪΙηΙ 3Γ^ΙΙΙΙΐεΐΙΙΙΙΙ1Ι ΙΤ3€ΐ4ΓεΙ. ΥεΠΙΙΙΙ ΪΙΙ Π10Γ6 ε»( ΟίΓΥϋΟδΙΟΠιΟ ίΐΐ η<ψ<δ1>ΙΟ<ΙΪ Γεε«'Π8ί(ι-

ιιϊΐιιιβ ρΐυτίπι:• πΊϊεεΓε, (|ΐι;ε ιιεμοΐϊιιιη Γ;α'('8>•;ιιιΐ : αΐϊυικίβ νει•ο οιιιη ϊη ρηεεειίειιΐϊ 1Ιοπι:Ιί;ι, ςιιχ ε8ΐ 4ε-

οϊτιΐίΐ ιιοηα ;κΙ Λιι(ί(κΊιειιθ8, χςπίιιιΐίηειιι κιιηιιι ευιηηιειιιβΤ38δεΐ, ηοΐιιίΐ ρπιη» εοιιεϊοηβ ίιι Αηιιηιη, <|οχ

ρο8ΐ ίΙΙβιιι Ιι;ιΙιίΐ:ι Γΐιϋ, κϋρδίιηι ΓορεΙεΓ*. νεπιιιι οχ (Ιιη)Ιηι8 ίιηρβιΙίπκΜίΙίδ α;υοιιιίιιιΐ8 ρτοροδίΐιιιη δίηϊ λτ-

Ι,Ίΐιικ'ΐιΙιιηι Ιγ3Π;ιγ(Ί ίΐΐΐ'πιηι Ιβειιίΐ. ηεηιρε :ΐΐ«πΙικ1ίηειι) ; βΐΐεηιιιι ιιιειηοτανίΐ, ηίιιιίιυηι ΓεδΙβ ηι;ιΐ'1γπιιιι.

ϋαιιι ΙΓιιιε εοιίίΐαΐ ϋοιιιϊιιίαιιυ της έπισω£ομένης ηοιι εβδε Οοιιιί ιικηι:ι ίΙΙιιιη ςυβιη Ραδδίοη'κ νοιιιιηιΐδ ;

Ιιηιι ςυίβ ρΙιιΐ'Ίιηϊδ 3ΐι(ε ϋΐαηι (ΙίεΙιιΐδ ΕΙανϊαηιΐδ ικίνειιεπα, ιριοιΐ ειτιε ιϋεί ικ•<|ΐι<•;ιΙ ιΐε Βοιιιϊιιίεα Ρβ85Ϊο-

ιιϊδ, Ιιιιη <|ΐιί:ι εχ βαρπι ϋίιΐί^ Ικκε εοηεϊο ιΐίυ ροιΐ ΙΙοιηίϋ»ιιι ιΐι: ιοιϋΐιι Ι'Ίινίβιιί Αϊα» ΙιιίΙ, ΐ{<ι;ο Ιιοηιϋκι ίιι

ιρ»ο ύ\α Ρ;ΐ8εΙι« Ιιαίιιία εβί. Νεε ροΙε$1 «8$ε Οοιιιίηίοα τη,- ϊπισωζομένης ι•:ι, ηιιιιιι ϊη Α1υ>8 νυεβιιιιικ, ιιι

νοίιιϊι δ;ινίϋΜ8 ; 8βχ βηίπι ίΙΙί ιΐίβί ηιιί ίπίετ Ρα$ε1ΐ3 81 ϋοιηϊιΓιεβιιι ίιι ΑΙΙιίβ ΊιιΙ<*ΓευηϋηΙ, ηοιι 83115 Γυί8-

8('ΐιί 3<Ι να οιηιιίϊ (οιιψΙεείεικίΗ, ιιειηρε Ιΐυιιείοπειη ιΐε Γθ(Ιίΐιι ΓΙηνΐαπί, ϋίβρυΐαιίοιιεηι ααΐ Ι)ϊ8ριιΐίΐΐίιιιι<'8,

ει ρΐΗΓβϋ ΓικιγϊιιΙ, ευηΐΓβ ββιιΓιΙβϋ, Εΰ8ΐ3 ηκιιινπιιιι ηιυΐϋβ ιϋεΐιιιβ, πολλά; ημέρας ιείεϋιιΐυ, εΐ ίεςηίιιϋί-

ιιειιι Γε8ΐϊΐυΐ:ιιιιιιηε ν;ιΙ Ιικίίιιεηι ΟΙιι \νο»Ιοιιπ. ΟιιιιπιοΙιΓειη, ιιίΐιϋ οί>8ΐ3ΐιΐε ΒΓηιραΙο ίΙΙο, ιριειιι βυριβ ιηο-

ιιιοΓ3νϊιηιΐ8, ΙκΌΐιΪ5 ΛΙΙαίϋ βεηΐεηΐϊαιη βιιιρίεείίιιιιιΐ', (Ιίεειαίβ ε5&ε Ι)οιιιίηίε:ιιιι ψιίιιΐιιιιι ροβΐ Ρ»$εΙιη, ιιιιιε

ρΓϊκεειΙϊι Αβρεηβίοηεηι. δϊε οιηηΪ3 ηιΐϋΐίΓαΙιιιηΐ ; ηαιη βίαΐΐιιι ροβΐ ίΙΙαιιι ίιι ^ΐϊΐί,ιιη πι^ιίοοιιιιιι Ιι»Ιιίΐ;ιηι

εοηείοηειη ρΓΪηιυιιι ίιι Αιιηαιη βεηιιοιιεπι (Ιϊ.\ει•ίι, ριιΐ3 Γ<τίβ κεευικίβ 3ηΐε Αβεειιβίοιιειη ; μίίιιμΙιιιιι ίεπα

βεχίί ρακί Λίο,ΊΐΛΪϋΐα'ΐιι; ΙεΠϊιιηι Γι-ι-ϊ» ίεειιηιΐβ ΙιοΙκΙυιιΐ3(1:ε κ<'([ΐιεηΐΪ8 ; (|ΐΐ3ΐ°ΐιιιιι, ΐ|ΐιΐ ροΓίίΐ, Γεΐ'ί« η«»Π»;

ΐ]ΐιίιι(ιιιιι Γει•ί:ι βοχίίΐ ; βεχίυιη ροβΐ ΡεηΙβεο^Ιβιι ; ηοιι ,ιΙί.Ί ;ιιιΙι•ιιι «1«• εαιΐ83 Ιιοβεβ ρπε ;ιΙϋδ <1ίε8 ϊΜϊχηιι-

11ΜΙ5, φκιιιι ία τεηι Ηιτί ροΐιιΪ88ε (1εεΐ3Γβιιιυ8 : ικιιη Γαίοιιιυτ ρο(ιιί88β 8επηοιιβϊ Ί11ο8 ίιι ιΐίο^ 3ϋθ8 ΉιεϊϋΪ8$ε.

Οιΐ3ΐΙυ8, ιιι (Ιΐχίηιυβ, 8επηο ίηΐεΐ'είιΐίι, ιιΐ εοϋί^ίιιΐΓ εχ ϋ$ ηιιχ ίιι ςιιϊηΐο «επηοηε, <]ΐιϊ ί.ιοι ηιΐίΐιΊιΐί

ΠΙο 3ΐιιΪ8ΐ>0 ηι-κ•ιΗ)ΐΙιιι\ ιΐίειιηΐιιπιιιιη. 5, ηειηρι: ϊη ρηεεί'ΐίοιιΐϊ Μϊτηιοηβ βχρίίοΐα Γιιίδϊε Ιιχε νιτίια Οαιι-

Ιίεϊ Α ιιη»•, ί,'οίΐ/ίπΗΗίιΐΗΐ βιί κτ ηαιιηι ίη Οοιηΐηο, οίο., ψιοιιιιιι Ίιιίορι-εΐηΐίο ηοιι ΙιβϋεΐιΐΓ Ίιι ευ <]ΐιί ιιυιιε

Ιι•πίιΐ8 681. ΙΙϋ 3(1(1ε ςιιβε οΊϊϋειυίιιιιΐδ Ίιι ΡγιβΓ. § VII.

Ργιιιιϊ «οιίιιοιιϊκ ίιιΐει-ρι-εΐ3ΐ'ιο εβί Εΐ'αιιιοιΓίϋ Ουειεί ; $εειιη<1ϊ ει ΙεΠϋ βεβίιίεπί Εγ38ιιΓι ; (ιικιγΙ'ι εΐ ιριίιιΐί

5ϊ{;<8Π)ΐιΐΜΐί ϋιΊειιϋ, «μια» υπιιιοδ ίιιΐειρΓθΐ:ιΐίοηι•> βεευι-316 ε38ΐϊ|;3τϊηΐϋ8.

ΛΟΓΟΣ Α'. της συνουϊίβς, χα'ι μετά πολλής αΰτδν έπιζητοΰμεν

. . » τήί αγάπης • τοΰτο δή χα\ επ\ της νηστείας ποιήσω-

12 / ^Ι" Πεν,τΥ°στβ κα1 άΐ' "Κ μεν. Κα\ γάρ χατή/Οη προς ημάς ήμίρας τεσσαρά-

η\στεΙας μεμνησθαι, καΐ δτι ου χιιρονσία αό- . '. "1. ."■ 1 _/ •• , \ , ι

υολ; άΛΛΗ χαΧ μνήμη νηστείαη ώνβΛεϊ- κ,Λ χοντβ• «™8εξαμεθα αυτήν φιλοφ^ως, γ.Α άπεπέμ-

χερϊ τής τον θεοΰ προνοίας, χα) δτ'ι μετά τώτ ψ»μεν • έπ?Λ ούν μέλλομεν παρατιθίναι τράπε^αν νυν

άΛΛωτ ον μικρόν μέρος αυτής ι) ρνσιχή των πνευματικήν, άναμνησΟώμεν αυτής, χα\ τιϋν ές αύ-

γονέων χερί τα έκγονα φιλία • χιά δτι οΰ πα- τής απάντων ίγγενομένων ήμΐν αγαθών. Ού γάρ δή

νάσιπΑτατ άΧΧα καϊ μητράσιν^ιτεταχται παρβυσίβ «««(«ς μόνον, άλλα χαΐ μνήμη νηστείας

τά παιδία ϊιυθμίζειν,χαϊ προς τφτέΛει αερίτης ,1^, ', Λ ^ ». ,. •Γ• -λα ,. ι
"ΑννηΓ. Τ* ^γιστα ωφέλησα-, δυναιτ αν. Και καΟαπ;ρ οι

φιλούμενοι παρ' ημών, »ύχΙ καρόντις μόνον, άλλα

α'. Έπειβάν ξένον τινά χαταχΟέντα προς ήμ3ς ήμέ- καϊ είς νουν ήμΐν ερχόμενοι, πολλής ημάς πληροϋσιν

ρας τινάς Οποδεξάμενοι φιλοφρονώ;, χσΐ λόγων αύτώ ηδονής• οΟτω χαΐ αϊ τής νηστείας ήμέραι, και οι σϋλ-

χα\ άλών χοινωνήσαντες. άποπέμιί.ωμεν ■ τη μετά τήν λόγοι, χα\ αϊ διατρι6α\ αϊ χοινα\, χα\ τά άλλα ά παρ"

άποδημ'αν έκείνην ήμερα, τραπέζης παρατεθείσης, εκείνης έχαρποΰμεθα καλά, καϊ άπο τής μνήμης εύ-

εϋΟέως άναμιμνησκίμεΟα α.\ι•ο\> τε χαΐ των λόγων φραίνει, καν ταύτα άπαντα συλλέξαντες άναμνησθώ
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μεν, μεγάλα και χατά τδν παρόντα καιρδν κερδανοϋ-

μεν. Ταύτα δε λέγω οϋκ άναγκάζων νηστεύειν, αλλά

πείθων μή τρυφάν, μηδέ χατα τους πολλούς των αν

θρώπων διακείσθαι,είγε ανθρώπους τους οΰτω μικρο-

ψύχως διακειμένους χρή χαλεΐν •, οί καθάπερ έκ δε

σμών άφεΟέντες, χα\ δεσμωτηρίου τινδς άπαλλαγέν-

τες χαλεπού, προς αλλήλους λέγουβι• Μ6λις [700]

ποτέ τδ χαλεπδν της νηστείας διηνύσαμεν πέλαγος •

άλλοι δε τούτοιν άσθενέστερον διακείμενοι, καΐ υπέρ

τής μελλούσης δεδοίχασι Τεσσαρακοστής. Τούτο δέ

γίνεται έκ τοΰ τον άλλον άπαντα καιρόν τρυφή, κα\

ασωτία, κα\ μέθη πάσΤ) μεθ' υπερβολής εαυτούς έκ-

διδόναι. Ός εΓγε μεμελετήκειμεν τάς άλλας ημέρας

σεμνώς κα\ επιεικώς ζήν, κα\ άπελθοϋσαν αν έπο-

θήσαμεν τήν νηστείαν, κα\ παραγίνεσθαι μέλλουσαν

μετά πολλής άν ύπεδεξάμεθα τής ηδονής. Τ£ γάρ οΰκ

άγαθδν ήμϊν άπο νηστείας ; Πάντα γαλήνης γέμει καΐ

καθαρός ευδίας. Ούχ\ κα\ οίκίαι θορύβων χα\ δρόμων

κα\ πάσης είσ\ν ήλευθερωμέναι ταραχής ; Κα\ πρδ

τών οίχιών δε ή τών νηστευδντων διάνοια ταύτης

απολαύει τής ησυχίας • πδλις δέ απασα τήν έν τι)

διάνοια κα\ τήν έν ταϊς οϊχίαις εύταξίαν μιμείται.

Ούτε γάρ έν εσπέρα άδδντων έστιν άχοΰσαι, ούτε έν

ήμερα θορυβούντων χαΐ μεθυίντων, ού κραζδντων, ού

μαχόμενων, αλλά πολλήν πανταχού τήν ήσυχίαν

Ιστιν δρϊν. Άλλ' ούχ\ νΰν ούτως, άλλ' ευθέως ύπδ

τήν έω κραυγαΐ, κα\ θόρυβοι , και μαγείρων δρόμοι ,

καϊ πολύς μέν έν ταϊς οίκίαις , πολϋς δέ έν τοις λο-

γισμοϊς 4 καπνός, τών παθών ήμϊν ένδον ύποκαιομέ-

νων, κα\ τής φλογδς διεγειρομένης τής έν ταίς άτόποις

έπιθυμίαις Οπό τής τρυφής. Διά ταΰτα ζητώμεν χα\

άπελθοϋσαν τήν νηστείαν • εκείνη γάρ ταύτα πάντα

κατέστελλε. Καν τδν πδνον αυτής άπεθέμεθα, αλλά

τδν πόθον αυτής μή καταλύσωμεν, μηδέ τήν μνήμην

σβέσωμεν- άλλ' δταν άριστήσας κα\ καθευδήσας εις

τήν άγοράν έμβάλης •>, κα\ τήν ήμέραν προς έσπέραν

ήδη έπειγομένην Γδί)ς, είσελθών εις τήν έκκλησίαν

ταύτην, κα\ τιαρί τδ βήμα τούτο έλθών, άναμιμνή-

σκου τοΰ καιρού τής νηστείας, καθ' 8ν μεστή μέν ή

έχχλησία τοΰ πλήθους ήμϊν ήν, σφοδρά δέ ή τής ακρο

άσεως προθυμία , πολλή δέ ηδονή, καΐ διεγηγερμένη

πάντων ή διάνοια ■ κα\ πάντα ταύτα συλλέγων, άνα-

μιμνήσκου τών ποθεινών ήμερων εκείνων. Κάν μέλ-

λης παρατίθεσθαι τράπεζαν, μετά τής μνήμης ταύτης

άπτου τών εδεσμάτων, κα\ ουδέποτε εις μέθην έξολι-

σθήσαι δυνήση• άλλ' ώσπερ οί γυναίκα σεμνήν καΐ

σώφρονα κα\ έλευθέραν έχοντες, κα\ σφόδρα αυτής

περικαιόμενοι, ουδέ απούσης αυτής, πόρνης καν διε

φθαρμένης έρασθεϊεν άν, τοΰ πόθου τοΰ περ\ έκείνην

προκατέχοντος τήν διάνοιαν, κα\ έτερον έπεισελθεΐν

έρωτα ούκ έώντος• ούτω δή κα\ επί τής νηστείας

χα\ τής μέθης γίνεται. "Αν τοίνυν εκείνης τής ελευθέ

ρας κα\ σώφρονος μνημονεύωμεν, τήν πάνδημον πόρ-

νην ταύτην, κα\ πάσης άσχημοσύνης μητέρα, τήν

μέθην λέγω, μετά πολλής διακρουσώμεθα τής ευκο

λίας, τοΰ πόθου τής νηστείας, πάσης χειρδς σφοδρό-

τ:ρον, άπωθούντος τήν ταύτης άναισχυντίαν. Διά

4 Κο». χρή λέγειν

ταύτα δή πάντα, παρακαλώ, κατά νουν άε'ι τάς ήμέ-

' ^ας έκείνας έχωμεν ίνα δέ τι κάγώ πρδς τήν μνήμην

έκείνην συμβάλωμαι, τήν αυτήν ύπόθεσιν, ήν τότε

κινείν παρεσκευαζόμην, ταύτην χαΐ νΰν εις μέσον άγα-

γιΐν πειράσομαι, ώστε κα\ τή κατά τήν διδασχαλίαν

όμοιότητι γενέσθαι τινά τού καιρού μνήμην ήμϊν

εκείνου. [701]Ύμεϊς μέν γάρ ίσως έπιλέλησθε, διά τ6

μεταξύ πολλάς γεγενήσθαι διαλέξεις ήμϊν, και υπέρ

έτερων πραγμάτων. ΚαΙ γάρ έλθόντος τού πατρδς άπδ

τής μακράς αποδημίας , άναγκαϊον ήν τά χατά τ6

στρατόπεδον συμβάντα άπαντα ειπείν, χα\ μετά ταύτα

πρδς "Ελληνας άποτείνεσθαι, ώστε τούτους άπδ τής

συμφοράς βελτίους γενομένους, κα\ πρδς ημάς έκτης

Ελληνικής αύτομολήσαντας πλάνης, μετ' ακριβείας

όιζώσαι, κα\ διδάξαι, οίου μέν απηλλάγησαν σκό

τους, οϊω δέ προσέδραμον αληθείας φωτί. Μετ' έχεΐνο

πάλιν, πολλάς ημέρας τής τών μαρτύρων άπελαύσα-

μεν πανηγύρεως, κα\ άκαιρονήνέντάφοις μαρτύρων

διατρίβοντας , τών τοις μάρτυσι πρεπόντων εγκω

μίων άμοιρους άπελθεϊν. Ταΰτα τά εγκώμια διε-

δίξατο πάλιν ή περ\ τών όρκων παραίνεσις• επειδή

γάρ τήν άγροικίαν άπασαν τής πόλεως εϊδομεν έπι-

βάσαν, έβουλήθημεν αΰτοϊς δόντες εφόδια ταΰτα, ού

τως αυτούς έκπέμψαι τ.Λρ' ημών απαντάς.

β'. 'Τμϊν μέν ουν διά ταύτα οϋκ άν είη δυνατδν όα-

δίως άνενεγκείν τήν τότε ήμϊν γενομένην πρδς "Ελ

ληνας ίήτησιν έγώ δέ ό διά παντδς έν τούτοις έσχο-

λακώς, κα\ ταύτην έχων μελέτην, ράστα πρδς υμάς

ολίγα τών τότε είρημένοιν ειπών, ολοκλήρου τής τών

λόγων υποθέσεως άναμνήσαι δυνήσομαι. Τις οϋν ήν

ήμϊν ή ύπόθεσις; Έζητούμεν πώς έξ αρχής δ θεός

ημών προενόει τοΰ γένους, κα\ πώς τά συμφέροντα

έπαίδευσεν <=, ούτε γραμμάτων όντων, ούτε Γραφών

δοθεισών κα\ έδείχνυμεν δτι διά τής χατά τήν χτίσιν

θεωρίας πρδς τήν αύτοΰ θεογνωσίαν έχειραγώγησεν •

δτε κα\ λαβόμένος υμών ούχ\ τής χειρδς, άλλα τής

διανοίας, πανταχού τής κτίσεως περιήγαγον, δεικνϋς

ούρανδν, κα\ γήν, χα\ θάλατταν , και λίμνας, και

πηγάς, χα\ ποταμούς, κα\ πελάγη μακρά, και λει

μώνας, κα\ παραδείσους, κα\ κομώντα τά λήϊα , και

βριθόμενα τοις καρποϊς τά δένδρα, καΐ καλυπτομένας

δρυμοΐς κορυφάς ορών δτε κα\ περ\ σπερμάτων, και

περί βοτάνων, χαΐ περί ανθέων, κα\ περί φυτών έγκάρ-

πων τε κα\ άκαρπων, κα1περ\ άλογων, ήμερων τε κα\

άγριων, ένυδρων τε κα\ χερσαίων, κα\ αμφιβίων, περί

τών τδν αέρα τεμνόντων, περ'ι τών χαμα\ συρομένων,

κα\ περί αυτών τών τοΰ παντδς στοιχείων πολλά

διελέχθην, κα\ καθ' έκαστον έπεβοώμεν κοινή πάντες,

άτονούσης ήμϊν πρδς τδν άπειρον πλοΰτον τής δια

νοίας , κα\ τδ πάν καταλαβεϊν μή δυναμένης• Ώς

ίμ€γα.1ύ>•θτι τά ίρρι σου, Κύριε- πάντα έν σορϊα

έποίησας. Ού διά τδ πλήθος δέ μόνον έθαυμάζομεν

τοΰ θεού τήν σοφίαν, άλλα καΐ δι' αμφότερα ταύτα,

δτι και καλήν κα\ μεγάλην κα'ι θαυμαστήν τήν κτίσιν

έποίησε, κα\ δτι πολλά πάλιν τής ασθενείας αυτής

δείγματα έναπέθετο τοις δρωμένοις• τδ μέν, ίνα θαυ-

μάζηται έπ\ σοφία, κα\ πρδς τήν εαυτού λατρείαν

τους ορώντας έφέλκηται• τδ δέ, Ενα μή τδν ποιή-

σαντα αφέντες οί θεωροϋντες αυτών τδ κάλλος καΐ τδ

ι• Γ,οΙΙ). ιιιιιΐί ίμίάΆχΐί-

' Ποβ. ί7!αί8ενεν.
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ιιιοη•ιη ι-ετοεβιηιΐδ, ιηιιΐΐιιιη ίικίο Ι. ιοί ιιιιι Ιιοο <ιί:ιπι

(«ΜΐιμιΐΓβ οοΙΙίςοιηυϋ. II. ιο .ίιιΙιίιι α ιηο ιιοη βο ιϋοιιιι-

Ιιιγ, ΐ|ΐκΐ(Ι οοβει-ο νοδ αϋ ]ΐ']ιιιι:ιιΐιΙιιηι νοίίηι , βπΙ ιιΐ

νοίιίι |ΐΒΐ•Μΐ:ΐ(Ιι•ηηι, ιιΐ ιιο μοιιΊο ίιιόΊι1<ρ>3ΐί8, ιιενβ βίο

ηΓΓιααιιιίιιί , ιιΐ ρΙ<τίΐ|ΐιο Ικιπιίηβδ $ο1οηΐ , ΜψιίάΌιιι

Ι.ΟΠ1ΗΙ05 3ρρθΙΙ;ΐΙ.ΐ1ί 811111, (]||ί 1.11)1311) ριΐιί1Ι:ιιιΊιιιίΙπΙι'Μ)

Ι ΓΧ. 5(1 Γι'ΠΙΙΙΙ, ψΐί Ι3111ψ13111 ε νΐΐίευΙΊβ (ΊΙΐί*$ί , «Η

ιιπινί <)ϋορΪ3ΐΐ) 631*661*0 Ιίΐιεηιιϊ 8Ϊε :ιΙ1ο ριιιιιΐιιΐ' 80 πιιι

Ιιιο : ΤίΐιιιΙοι» ιιιι>Ιο$ΐιιιιι ϋΐιιιΐ ]ι']ιιιι'Γι ρο!.ι§ιι$ ειΐ)βη$ί

6ΐιιιιΐ)δ : αΐϋ νότο ιριΐ ιιπιΐΐυ ρφδ, 81 ίηιοοοίΙΙίιιδ $ιιι.ΐ

ίίΠεείί , βΐίαπ) οΙ> Γυΐιιι-ηπι (ίυίιαΊΐββδίπιβιη ρβπίιιιο-

κιιιιΐ. ΙΙοο νΐΊΌ ριιΐ|ΐΐ(Ίΐ•;ι, ηικκΙ Ιοίο ινΓκριο Ιοιη-

|μιγο α'εΐίείίδ, Ιιιχιιιίχ, αίςυε βΙιποΐ:ιΓι $6 ΐοΐοβ πβ-

•Ιιιιιΐ. ».Ιιΐ("Ι >ί 3ΐϋϋ ιϋι-Ιιιΐί 03$1χ η)θ<1θ81α•()ΐιβ νίΐχ

αςειιϋχ ηοβ 3$$υεΓαοεΓβηιιιβ, ει ρηείβηΐυηι άοδίαοη-

ΙΥ111Ι15 ]ΐ']ιιιιίιιιιι , 61 νΐ'ΜΐιιΐΊΐιιι ιιιιι!ΐ:ι γιιιιι νιιΙυρΙ:ιΙβ

$υ.$οίμΐΊτιιιιι$. ί)ιιί(1 ειιίιη Ικιιιί ]ο]υιιϋ ηοΐιί* ορ»*ι:ι

ιιοη οΐινβιιϊι ? Οιμιιϊ» ΙηιιιηυίΙΙίΙιιΐίΐ 3ε ριιπι: δοπ'ΐιί-

ΐ:ιΐϊ$ ρίειο $ηηΐ Νοηιιε άΌιιιιι* Ιιιιηυΐΐϋιιΐδ, ειΐΓβίΙηΙίο-

ηί1)ΐι$ , οιηιιίαυβ ροπίιιΊκιΐίοηο $ιιιι( ΙίοβΓβΙχ ? Οιιϊη-

βΐίβιιι 31)10 ίρ$.ι$ ιίοιηηδ εοηιιιι :ιηίιι)ιι$, ιριί ]ι]»:ηπηΙ,

1)30 ιριϊοΐο [■οιΐιιιίΐιιι•; οίνίΐ38 ϊρ$3 Ιο::ι ιιιοόΌδΙίαηι,

Ο,ΗΧ ίιι 3ηϊιιι<) .10 ϋΊιηιίΙιιιδ ΟΡΓηίΙιιΙ*, ίιιιϊΐ;ιΙΐ)Γ. Νβιιι

ηβ'ριε $υΙ) λ <'νρ«τ;ιπι βικΙΪΓβ ε3ΐιοηΐοδ Ιίοεί , ιιοπ,υο

ίιιΙβΓίΙΐιι Ιιΐ[ΐιυΙΐιΐ3ηΙθί ει βΙιι•ίο* , ιιοη εΙ»ιιΐ3ΐιΐ68, ιιηη

μιιςηηιιΐοδ , $εϋ ηιυΙΐ3Π) ιιΐιίιριο Ιι-3ΐιΐ|ΐιίΙΓιΐ3ΐειη Ιϊεεί

οίπιβΓο. Νιιιιο 3υΐειη ιιοη ίο ο$1 , $οι1 ]αιη ιηοΌ ;ώ

εχοΠυ δοΐίδ (ΊηπιΟΓΟδ 3ε ΙιιγΙιχ, οοφιοι ιιιιι οιΐΓ$ίΐ3-

(ίοηε$, 36 μηιΙΙιβ ίιι (1οπιί1>ιι$, ηιηΐΐιιδ ίιι ιηοιιΐίΐιιις Γυ-

ηιιιβ, (Ιιιιιι ίηΐιι$ ϊη ηοΙ>ϊδ «υεεβιιϋυηΐιΐΓ 3ΠΌοΐιι$, ει

ΙΙ3Ι11ΠΙ3 Ιυι-ρίυιη ουρίο'ίΐΐΐιιιιι 3 υεΐίεϋδ βιοϊΟΙιΐΓ.

Γηιρΐ6Γ63 (]ΐιο<Ι ρι*χΐεηϊΙ ]ε]ιιηίιιηι Γοπ,ιιίηιηιυδ : ϊΙΙιιιΙ

οηϊιιι Ιιχο ιιιηιιί:) εοβΓθεΙ>31. Αο ΙίοβΙ Ι;ιΙκ>η•ιιι (•]ιι$

<-χειι$$οΐ'ίηιιι$ , ε]υ$ Οιιιοιι <Ι«$Μοπιιιιι ηπιι βχ$1ίιιςιΐ3-

ιιιιυ, ηοψιο ιιιειιιοι-ίαιη (1οροη3ΐιηι$ : $ε(1 ουιη ρηη-

$ιι» 61 οχρβηϊοΓβοΙυβ ίιι Γοπιιιι νεηεη$ , «Ιίειικριο νί-

(ΙβΓϊ$ νει•{*οιιΙεπι 3ιΙ νβδρεηιη , Ιΐ3ηε ίιι;*Γ05$ιι$ βιείβ-

&Ϊ3Π) , ει ]υχΐα $3ΐιι ΐιηΐ'ίηιιι ίδΐιιιΙ νοηίειιβ , ]β]ιιηϋ

Ιοιιιροη$ γοοογιΙβγο, ηυο ιΐΗΐ1(ίιικΓιηΊ$ ρίοηηπ) βοοίβ-

$13111 0.•ΓΙ11•1ΐ:ΐΠ1115 , 0ΙΙΙΙ105 3ΙΙ10ΙΙΙ 3ΙΙιΙίθΙκΙί ΐΙοϋίΐΙβΙ'ί»

δΐιοοβη$ϊ 6Γ3ΐιΙ , ιιιιιΐι,ι ιιΐιίιριο Ιχΐίιίβ, πιεηβ οιιιηίυιη

βΓ3 1 ει*εεΐ9 : Ηχε οηιιιϊα Ιεουηι Γοριιΐηηβ , ιΐίοδ ίΙΙοβ

ορΐ3ΐ>ίΙβ3 Γ660Γ-13Γ6. ΟιιικΙ 8Ϊ ηιοη$χ 3θουϋϊΙυιυ$ δί$ ,

ειιιιι Ιιβο Γ6οοηΐ3(ϊοηβ ε'ιβοβ οΌϊΐΐδίη, ιιοο ιιιηΐ]ΐιηηι Ίιι

ι•1>ιίυΐ3Ι(•ιιι Ι;ιΙ>ί ροΙΟΓΪβ ; $εϋ $ϊοιΙ ιριί Ιιιΐιιο$(3ΐιι ,

ο*$ΐ3ΐιι 61 ίη§ειΐϋ3ΐη ιιχογοιιι (Ιιιχοπηΐ , οι ο]ιη νβΗε-

ηιΐ'πΐί 31Μ0Γ6 $ίηΙ ίιιΙΙιιιιιιιιηΐΊ , ιιο 3ΐι$6ΐιΙο «ρΓκΙοιη

ϋΙ;ι , ηιβΓείΓΪεβιη 61 ροπίίίβηι ιιιιιΙίοΓεηι βϋαηι >γο

ριι$$ιιιιΐ, <ρι<χ1 ϊΗΊυ$ 3πιογ εοπιιιι ιηεηίειη ρπνοαιι-

Ρ3νεΐ'ί(, ιιοο ;ι1ίιιιιι 3ΐηθΓθη) ίιιςι-οιϋ $ϊη3ΐ : $ϊο 61 ίιι

|(']ΐιηίο ΓιΙ, ει Ίιι οΙ)Γίοΐ3ΐβ. Κγ^ο &Ί ϊΙΙϊυβ ϊιιςοιιυ-κ

ο.ι»ΐ:ΓΐμΜ! πιεηιϊηεηιιιυ$ , ριιΐιϋοαηι Ιιιιιιο ιιιργοιγιοοπι

ομιιιϊ8•ί•ιο ΐιίΓρίΐυιΙίιιίβ Π131Γ0Π1, εΙ)Γίεΐ3ΐεπι, ϊικροηι.

ΓβείΙΙίιηβ ΓοροΙΙοιιιιι» , ϋιιιιι αιτιΟΓ ]ι•]ιιιιιί νοίιειηεηΐϊιΐδ

ιριβιιι ιη;ιιιυ$ υΙ<3 ίιηριιιίοιιΐϊαιη ί$Ιίιι$ ΓορβΙΙεΙ. Ι'πι-

ρΐιτ Ιιχε 01111113 (1Ίο$ ίΙΙ»$ , ςιι.ι:$ο , βοιιιροΓ ιηειιΐο

νεηειηυ» : υΐ αυΐεηι ηυϊιΐρϊαπτ• ο(•ο ςυοηυβ 3(1 πιε-

ιικίΓΐ.ιηι ϊΙΙ.ιιιι εοηΓβΓ3πι, ϊίεη» 3Γ(•ιιιιΐ(•ιιΐυηι, <•ιιο<1

ΐΐ3Πίΐο ΐυιιι **αΓ3ΐΐϋ ιταπ» , ϊη ηιειίίυιιι ιιιιιιο <ριοιριο

ρηιΓι-ιπ' γοιι:ι|ιογ, ίιι ίρ$3 $ίιιιϋ1|ικΙο ϋοοίπικι- η.•ιοι^

<ΐ3ΐϊοιιεηι ΐοπιροπβ ΜΠυ$ οχείιβι (ο). Υοδ ειιίιη Γογ138Μ

ΐιΐιποββίί* οΐιΐίΐί,ηοϊ ιηυΐΐοβ ΐιιίβηηι 8βηηοιιβ$ ύα

αΐϋβ Γε5ιι$ Ιΐ3ΐ)ΐιί$$β. Νβηι γο»•ογ$ο 3 Ιοη^ίικρι»

Πΐ3 ρΟΓΡ^ΓΪηΒΙίοΐΙβ Ρ31Γ6 ΠΟΙ-ίΓΟ , Πβε6$83ΓΪΙΙΐη ΙΊΐίΙ

οηιιιίη ειιιιιιΐιοιηοΓ3Γβ, ςυχ ίιι οοιιιίΐβΐυ 3εεί•1βΓ3ΐιΐ, 30

(Ιβίηιΐο ειιπ)ββηΐίΙί1>ϋδ <1ί$ρυΐ3Γ6, ιιΐ Ιιο$ νί 03ΐ;ιιηίΐ3ΐί•

3(1 ιιιβΙίοΓοιιι Γπΐ(-βιΐ) ιβνοο3ΐο$, •]ΐιϊ ι!,•$ΐ!ΐ ίο βεηΐίΐίιιιιι

ΓΓΠίΓβ δβίβ 3(1 ηοβ εοιιΐιιΙει-3ΐιΙ, ρΓΟ νίπΙί εοιι1ΐΓηΐ3-

Γοιιιυβ, 30 ιΙοοοΓειιΐϋδ, ηιΐ3ΐιΐί$ ΐεηεϋΓίδ ϋΐιπηίϊ , :ι<1

Ι3ΐι(ίΐηι Ιιιοριη νεποιίδ 30ευΓΠ$$6ΐιΐ. Ρο$ΐ ίΙΙ;ι πιγ$ιι8

ιηυΐΐίδ ϋίεΐιιιδ πιιιιΐνπιιιι Γ('$ιίνίΐ3ΐίυυδ ροΐϊΐί δΐιιιιιικ,

ηοο,ιιο Ιοηιροπ οοιινοιίοηβ Γϋί$$εΐ, ηο$ ψιί |ιιχια ιπ.ίγ-

1)ΤΓϋΙ1) 8θρΐ)ΙθΓ3 νο 83Γ0ΙΙ1ΙΙΓ, 63ΓΙΙΙ1) ΙπΙμΙιΙΙΙΙ , {-ΙΙ.Β

ιιι3γΙ]γγΜ>ιι$ (ΙεϋειιΐιΐΓ, εχ$ηΐ'ΐο$ ϋί$οβοΌΓ6. 5ιιεοε$$ίι Ιιίβ

3(1 3ΐι$ιίιιοιιιΙιιιιι 3 ]ιΐΓ3ΐιιειιΙίδ εοΙιοΓΐ3ΐίο : οιιιιι ειιίιη

ε:Ϊ3ΐιι ηΐδΐίοοηιιιι ΐϋιΐίοηβιη ίιι ιιιΙιιμιι ίιις-ν$$3ΐΐ) εεΓ-

ικίτιιιικ, Ιιο$ ίΐΐο ίη$ΐηιεΐοδ 3 ηουίδ νίαιΐοο οεη$ιιί-

ΙΙΜ18 ϋϊηιίιιεικίοδ.

2. Πυΐηιϋ,ηιι <οιιΙια ςιηΐϊΐα ΙιιΜίαηι ηιιιιηαιί,ώιη»

ρηειεηΊιη ιρκηιϊοιΐ€$ ιυΙι-Ίι, νϊά«ΙϊΜ : ηιιο ρανίο Ι)< κ <

Ιιοιιιίιαί ηηοηάαιη ϊηίΐηκτιΐ ; ιι ηιιαη , (Ιαιιι αίΓροπι

ακίΐΐΐϊα ηοαιι νηιηοτίιιίί μιναιίιΜ (ι ηαηίηι , ηο$Ιία ι'ιιιΐ

ιηοιίιί! α ΓΟΓΓκρίίοηϊ οΰηοχία. — νοίιίβ ιριίιίειη ιιοιι

ΓβοιΙο Γιιοιίΐ (Ιί$ριιΐ3ΐίοιιειη ΓοΓβΓΓε, πιιβπι Ιιιιιι ΒιΙνει•-

δυ$ ςοιιΐίΐοδ ίη$ΐίΐιιίιιιιΐ8 : ρ£ο νιτο δεπιροΓ ίη Ιιί$

βΧΟΓείϋιΙιΐΡ, ΟΙ Ιιιιιι: ρ3ΐ:ι•$(ΓΧ 3<]ϋίε1υ$, ιιυΙΙο ιιγ••»Ι ο

Ρ300Ι8 εχ Η8, (]ΐιχ Ιιιιιι (1ιχίπιιι$, ΓεροΙίΐίδ, ροΙιΤο 10-

Ιίυ$ θΓ3ΐίοηί$ »Γ§ιιιηειιΓι νο!)ί$ ιηεηιοηβιη γοΓι ίοητο.

Ουο(1η3ΐ)ΐ οίβο ΓιιίΙ 3Γ^ιιιιιοηΙιιιη ? ^υχΓεΙιοιιιυ» ηιιο

ρ:ιοΐο Ι)οιι$ 3 ρΓίιιοίρίο ςοιιΟΓί Ιιιιιιΐ3ΐιο ρΓονίιΙει-ει, 61

ιριο ρβείο ςυχ ιιΐίϋα Γυΐ'βιιΙ ιΙοοβΓοΙ, ('ΐιιιι ιιιιΙΙ.ι: 6Χ-

8Ι3Γ6ΜΙ ΙΪΙΟΓΧ, ΙΙΟηΐΙΕ ΒΟΓΪρΙΙΙΓΧ (131Χ 6$$6Ι|1 : 61

ο<(εη(Ιίηιυ$ ροΓ εοιιίοιιιρίαΐίοιιοπι ογο31ιιγ3πιιιι ίΙΙυιΙ

:ιιΙ Ιΐΐ'ί οομιιΊιίοιιοιιι ο$$ο ιίοιίιιοκιιιι : ηυο ΙοιιιροΓΟ νο$

ΙΙΟΠ 11131111 ρΓ0η0Ι1$Ο8, 31 11)01116 ρΟΓ Ιΐηίν6Γ$3ΐη 0Γ63-

ΐιΐΓ3πι (ίιτιιηιϋιιχί , ο,χΊιιηι Οδίεηϋεηδ, ιογγ.ίπι, πι.ιγι- ,

Ιβουδ, Γοιιΐοί, Πυνίο$, χηυοΓ3 ίηιπιεη$3, ρηΜ, ροιιΐ3-

ιί;ι, ηοΓβηΙε$ $οςβΐο$, Γηιοΐϊ1>υ8 οηιι$ΐ3$ 3γΙ>0Γ6$ , οΐι-

Ιβεΐ• ιιιίιιοιίΙιιι$ ιιιοΐιΐίυιη πιΙηιίιΐΛ : Ιιιιιι ιριοιμιε ιΐο

δειιιϊηίϋιΐδ , (Ιο ηΙοπΙ>ιι$, ϋε ΠοΓίϋυδ, (Ιβ |>ΙαηιΪ3 Ιαιιιι

Γηιείηοδίδ ςιιβπι ίιιΓπιοΐυο$ϊ$, (1β Ιΐί•.-ιίί$ είουΓΪΙηΐδ

$ιιιιιι1 βί 3{-ι-ο$ιί1>ιι$ , 3(|υ3ΐϊΙίϋυδ 61 ΙβΓΓ68ΐΓΊ5υ$, ηιι.ι•

βηοίρίΐβδ ίιι ιιΐΓ3ΐρΐ6 δοιίβ νίνυιιΐ , «)β ϋ$ ςιιχ 3οη•ιιι

ροιιηί$ 8003ΠΙ , ιΐο ίΙΙί$ ΐ|υχ Ιιιιιιιί Γοριιιιΐ, ϋειρίϋ

ίρ$ϊ$ ιιιιιικίί είειηοιιΐϊδ ιιηιΐο (Ιί$$οηιί , οι ίιι $ίιιςιιϋ$

ιιιΐ3 νοεβδίηιιιΙ 3οεΐ3ΐιΐ3ΐ)3ΐιιιι$ οιηιιβδ, ουιη ιιιβιιδ ηο$Ιγ3

Ιοί ίιιιηΊοιι$38θρβ8 ('3ρ(*Γο ιιοιι |Κ)$8οΙ : βκαι/ι ηίαφιί/ϊ-

ΐί/ί» .ιιιιι/ ηρ,τα (αα. ϋοηιϊηί ! οηιηϊα ίη ζαρϊεηΐία [ηϊιΐί

(ΡιηΙ. 91. 6). Νοφιβ νοηι ρΓορίεΓ ηιιιΐΐίίικίίιιειιι 13η-

Ιιιιιι ϋοί $3ρίειιΐίηιιι ιιιίηυηιιιυΓ, μ:<Ι εΐ ρΓορίεΓ ιιΐπ-

ιριο Ιιχο (Ιιιο, ιρκκ) οι ριιΐοΐιηιιι βί πιηβΐΐΛΐιι εΐ ΛιΙιιιί-

ηιΐιίίοιιι οοικίκίοιϊΐ οπ•3Ιιιγ;ιιιι, 61 ηιιΐΗΐ ιιιιιΙΙ.ι ιιιιΙμ--

6ΪΙΙίΐ3ΐΊ8 ο]ιι$ ίικϋοίι) Γ6ΐ)ΐΐ3 ηυχ οοπιιιιιΙιιγ ϊικϋιΐιτίΐ,

Ιιιιιι ίιι οΙ> 83ρίοηΐϊ3ΐιι Ι3ικΙοιιιγ, 3ΐ(]υε 3(1 ουίΐιιιιι δΐιιιιιι

60$ (|ΐιί οεπιηιιΐ 3ΐΙίοΪ3ΐ; Ιιιιιι ηβ Ογοβιογο ϋίηιί$8ΐ•,

ιριί ρ-ιΐοΐιηΐιιιΐίιιειιι 30 ιιιπρηίΙικΓιηοιιι ίΙΙαπιιιι ίιιΐιιοη

(η) Ηχο, <|ΐΐ3> 3<Ι Ηιόιΐί Ηοηιίϋζ ΙυΙιίΙχ Ιοοιρυ* ροτίιηβαΐ,

ρΐιιι ιΙιιιη οχοιι>Μΐιιιι$ ίη Μοηιιυ ίαρη.
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Ιμγ, ρι > ΊΙΙο γοκ οςιιΐϊβ βιιΙ>ρ•εΐ:ι« αιΐοκηι, (•α•η <•:« ηικΕ

ίη ίΙΙίϊ ηρρηΓΟί ίιιιυοοίΐΐίΐηβ, ο]ιΐ5ΐιιο(1ί (υπ φεΓβ ροδ-

κίι βΓΓΟΓΡίη. Ιιοηι φΐο ρηείο ει-63'ιιπι οπιιιϊδ γογπι-

ρΐΐοιιϊ 681 ο1)ΐιοχΪ3, βΐ 3(1 ιηβΙίοΓβιιι δρεεϊειη ΐΓβηβΓβ-

Γι'ΙΙΙΓ, 1Ιΐ:*|<>ΓΪ (Ι()Π3 ρεΓΙΓΙίεΙΙΙΓ, βΐ <|ΙΙ»Ι1(Ι<>, 01 ηΐ13Γ6,

<•Ι ειΐΓ οΐιιιοχί» εοΓΠίρΐΐοηί $ίΐ ε(Ιϊΐ:ι. αίςιιε Ιι.οο οιιιηίί

ιιιιιι :ιριι<1 νοβ ρΙΓιΙ»δορΙΐ3ΐ>3πιιΐΓ, Οβϊηιιβ ροίβηΐίαπ)

ϊΐκΐι: αοπιοιι^ΙπιΙκιιηιΐδ, ςικκΐ ίη εοπΊίρΙίΙιίΙίυιΐδ οογ-

ροπίιιι» 1:ιηΐ3ΐη οοικίπίοπΐ ριιΙοΙιπίιιιΓιηειη, ηιι.ιηι εΐ

3 ρπιιείρίο Γ)ειΐ8 ϊΙΙϊκ ϊΙΙπυιιίΐ, βίαεηιηι, ε;ι•1ί ιΊ 80-

ϋϋ. \ ΟΙΟ ΙΙίΠΙφΙΟ Π1ΙΓ3Π ρ0551ΙΙΙ1115, (|11Λ πιΐίοηο, οιιιιι

Ιοί ίΐιιηί &ίηΙ ϋΙ;ιρχί, ιιίη'ιΐ ΙοΙβ δίηΐ ρ3883, ί|ηαΙο ηοβίπι

00Γρ0Γ3 ραΐϊυιιΙιΐΓ, ηεηιιβ βεηεείιιΐβ ΓεαΜίιβ ΓιιοπιιΙ

ϊιιιηεείΗίοηι, ιιεςυε πιογοο νεί α^ΓίΚκϋπε ηΐίηυβ «1ε»

Ιιϋίΐ.ιΐη δίιιΐ, 50(1 νίιη βε ριιίεηηΐυαίιιεηι δίκιιη, ηιιαιιι,

ιιΐ 3η1ε ά\χ\, Οοιίδ ΪΙΙΪ5 ηΐΐπΊιυεηΐ, ροπ.'ΐιιιοιιι οοιι>- γ-

τβηΐ, εΐ ιιεηιιε δοϋδ εοιιβιιηιρίυιιι 8ίΙ Ιαπιεη, ηεφίε δί-

«Ιεπιηι βρΙεικΙοΓ οηβειιπιΐιΐδ, ιιεηιιβ ε»:Ιί ΓηΙμοι- εΓΠυχβ-

πΐ, ηοη ιϊΐβπδ (εηηΊηί Ιοεο ιτιοΐϊ δίηΐ, ιιηιι Ιογγ.έ υϊγ-

ΐιΐδ 3(1 ραΠϋ» βηηυοδ Γπιο,κιιιπ) εαβηύοβ εχ8ΐΐιιεΐ.-ι μΙ.

ΙΙχε ηιιίοιΐ) οηιηία εΟΓΓυρίίηηί εβϊβ οϋηοχίβ ειιηι οχ

ΓΐιϊοηίΙιιι*, Ιιιιιι εχ 83εΓΪ8 ϋΐεπδ (ΙβιιιοιίδΙην'ιηιυδ :

|κιΙε1ΐΓ3 νεΓΟ ίΐΐη εβ$ε ηε $ρ1ειιιΙί(ΐ3 βιιιιπιηιιε δεπιροΓ

πηομπιπι ΥΪ£θι*εηι εοηϋεΓνπβ ε, ηιιοΐΐ(ΙΪ3ηιΐί> εοπιπι

ςιιϊ εεηιιιιιΐ ιοβι.ίΙιιγ αβρεοΐυδ, ίη ςιιο ιιΐ3χίιηε ,ΐιΐιιιι-

ηιιϋιΐϋ ε8ΐ Οειιβ, ηυί δίε ο;ι ;ιΙ) ίιιίιίο εοηάίοΊΐ. δβά

ι;ιιοηίαιη, (Ιιιιιι Ιιχο 3 ιιοΐιίδ <1ϊειτε. (ιιγ, ΓβΓΓηβαΙιβι;-

Ιιιΐ' ηοηηυΙΙί «ΙίεεηΙεβ : ΙμίΐιΐΓ οηιηίιιιη ηιια; μιΙι 3βρβ-

εΐιπιι ("ΐιΐιιιιΐ, νίΐίδδίπιυηι ο• ι Ιιοιηο, βίηιιίιίεηι εαΊϊ ευι-

ριΐ8, Ιειτ;η, δυΐίβ, 61 οηιιιίυηι δ'κίοπιιιι Ιαιιΐο ιειιιριιΐ'ϋ

(ΙπΓβνίι, Ιιϊε νεΓΟ ρθ8( ηηιιοδ 8ορΙιιη{;ίιιΐ;ι ϋίδ$υ1νίΐιΐΓ

ιιΐιμιε ϊιιίεπΊ : ρπιηιιηι ηιιϊιίειη ίΙΙιια αίχβΓΪιηιΐδ, ηοη

Ιοίαιη ηηίιιιηΐ ϋίδίοΐνϊ, δοϋ ρπνοψικιιη ιιιη^Κ<[πο ηο-

εείδ.ιπηιη ραι-'οιη ρεΓρεΙιιο ηιηηοΐΌ, ηηίιικιιιι ϊιηηιοΓ-

ΙηΙειη, ηιι;« ηυΙ1Ϊ8 ο]υίΐικιιΙί ηιΟΓίιίδ βδΐ οβηοχίβ, ηιί-

ιιογοιιι 3ΐι1ειιι εοιηιρίίοηί εδββ ουιιοχϊαιη : ηΌίηιΙε ΙιοΟ

ίρδίιιιι πιμ]"γοιιι εε(1εΓ6 ηοοϊϋ ίη Ιιοιμιγοιιι. Νεηυε

ειιίπι ΐοπιεΓΟ, νεί βίηε οηιικ,ι, δοιΙ ει ]»δΐο 3ΐ(ριε ίη

γοιιι ηοϊΐιηηι ει βεηεείιιίειιι (Ί πιοι-Ικλ $υ.<>1ϊιιειΐ)υ8 :

ϊιΐδίο ςπίϋεπ), φιοϋ ίη ρεεεβίυπι Ι^ρκί ίιιεηηιιιβ : ίη

γοιιι ηο8ΐΓ3ΐΐ) 3ΐιΐειιι, ιιΐ ϊιιςειιϊΐβιιι ιιιιΐιϊί εχ ίμιΐίΐνί;»

δΐιροΓίιί.ιιη ρεΓ 1ΐ08 (Ιείεείιιβ βε ηιοΓϋοβ Γείυικίαηιας.

Νιιη ί^ίΐιΐΓ ηΐ επιιΐιιιηοΐίη ηο$ ιιΓϋεοΓοί , ηοε Γιεη

ρεηηίβίΐ Ι)οιΐ5. δι εηίιη «ΙίιεεΓΟ εοιιΐυιηείίβ νοίυίδ-

ΝΟΙ, ΙΙ0ΙΙ ίΐΙΙΙ1ΚΊΓΐ:ΐΙθΙΙ1 ε88ε 3ΙΙΪ1ΙΙ3ΙΙΙ ΙΙ08ΙΓ3ΙΙ1 βίνίβδεί.

δο(1 ηεηυε, ςιιοϋ ίιηρο(εη$ εδϋοΐ, Ιαΐβ ιιοβίπιιιι οογ-

ριΐ5 οΙΓοοίι. Κίεηίιη $ί ίηι1>εεί1Ιί$ ε88εΙ, ιιοφΐαΐ|ΐι;.ιη

εαιίυιη ει ίίϋοπι, ει ιογπο εοΓρυε ΐιιιιΐο ΐεηιροΓε ιιιοπ

ίη γογιιπι ιι:ιιιιι;ι ροΙυϊ$8εΙ : μ.•(1 ιιΐ ηοβ ιιιεΜοΐ'οδ ηιο-

ι!θΓ3ΐίοπ'8ΐ|ΐιε ΓειΙιΙοΓοί ί.ίΙιΊ<|ΐιε ιπηβί•; (ΐυδείριειιίε.ι,

<|ΐιθ(Ι οπιιιίί ηοΙιΪΝ $η1ιιΐί$ οεεβδίοηειη ΙβιςίΙυΓ. ΙΥο-

|ΐΐ(•Γθα ηοιι εΙΤεείΐ, ιιΐ 3ΐιΐ δειιεείυΐβ (μΊιιιιι, :ιυΐ αΜϊβ

ψιίΙ)(ΐ$(Ι;ιιιι Ι ιΐίΐιιΐδ ιιιογΙ)Ϊ8 εοιτίρεινκΐΓ. (ιιιιιι ειιίπι

ΙίΙιειο 3Γΐ)ίΐιίυ $ίΐ ει ;ιηίιιι:ι αείΐίΐυΐυιη, ιιεηιιε ρεε-

ε:ΐΓβ, ηεψιε τεειε η^ιτε ρυΐε$1 : υικίε ιιεηιιε (φίκιπικϋ

ϋΐηβηιΐβΐίοηε ίΙΙί εβί οριιβ : ηουίχ βυίειη ψιί ηΐίοιιε

ΒΠΠΙΙΙ8 ει 3ΐιίηΐ3 εχοπ)3ΐί, ηεεε883ΓίιΐΓη ΓιιίΙ, ιιΐ ρι.τ

Ιΐ38 ίιιΩηηίΐίΐΐεβ πιοΓίχικςυε ιικκίο^ΐί:• ει ΙιιιιιιΐΙίΙ38 ίιι-

υειιοιαΓΟίυΓ, (|ΐΐ3ΐιϋο<ριϊι1ειη 3 |τίηε•ρίιι ρι-.ο ιχεΙιτϊι

(ΐιιιιιϋιιΐδ ρΓίιιιιΐ8 Ιιοιηο Γυετϊΐ ίη «ιιρειίιίβιη βΙ:ιΐιΐ5.

ΛΙίυηιιϊιι ίί φιοπιικΙιηοϋΊιιη ιιο^Ιγ.ί (0Γρ0Γ3, ί'κ' ι:ΐι:ιιιι

ε.ιΊιιηι εοη^ΐίΐυΐιιιη Γιιί^^εΙ ηε $ειιε<Ίιιιί ιιΐιιιοχϊιιιιι,

ΙΙΙΙΐΙΐί ϋοΐκΙίΐΟΓεΠΊ ίΐΙΐΙ>εεϊΙΙίΐ3ΐί$ 3ΓεΐΙ83880ΙιΙ, ΜΙ (|1ΐΐ

ιιιίΐιίιιιε ρο$$61 ιιιιικιι εθΓριι$ ίιι τηκίιοβ ηιιιιοιιι:ιι γιγ-

ιΐιίΐιιδ εοιι$ιτΥ3Γε : ]:ιηι νεΓΟ ρι•.•νι•ίδ.Ί οβί ϋϋ$ Ιι;ι•<:

οοε:ΐ8:ο, ειιιη ι-.ιιιΐο ΐεπιροΓε οροπι ίρβίυβ ρεηιια-

ιιεΒίιΐ.

3. ΛεεειϋΙ *ι] ε.ι φιη- (Ιίχίιηιΐδ, ηιιοιΙ ηοιι ίιιΐη Ιιιχ:

5 .Ί'ειιΙιιιιι τε$ ιιο-ιγ;ο $ιιΙ>ίί$ιυιιΙ, κεϋ ρο8Ι(]ΐΐ3ηι ίιι Ιιιιε

νιο ρτοΙ>ε ΓιιοΓίιιιιΐδ ε3$Γι§3ΐί, ηι:ι]οιί εοΓροη Π08ΐΓ3

εαιη μΙοΓίη ΓεδϋΓμειιΐ, 61 εχίο, $ο!ε 3ε ειείΟΓίδ οπιιιϊ-

1)118 .-|ι1(Ί1(ΙίιΙίθΓ:ΐ ΓΟΓΙΙΙΊΙΙΙΙΓ, 61 αϋ ηίοΙίοΐ'ΟΙΙΙ 801*16111

οοιιιΙΙιίοηοηκριε (Γ3ηδΓοΓεηΐιΐΓ. ί'ιιιΐδ ει*^ο ιικιοΊΐδ εβί

Γθ^(ΐίΐίοΐΗ$ Ι)οί , ριτ ιιΐί'ινοΓδ.1111 ηοηιρβ Γ6Π1ΠΊ ιι:ιΙιι-

Γ3ηι : ιιΙιογ νεΓο ηϋιϋο ιιιϊιιογ, ίκ ιριοπι 5ΐιρρε«1ίΐ3ΐ

εοιΐ8είειιΐί3, (ριειιι ίρδυιη Ιιιηε ρΐιιπίιιι» νοΓΐ)ίδ εχρο-

δΐιϊιιιιΐδ , ΒΜΐιιιΙψιε οδίοικίίιιιυδ ίιΐδίίβηι εδδο ιιοΐιί.-. α

η.ΊΐιΐΓβ ϋοη.ιηιιη ιιι;ι1;ιΐ'ΐιιηΐ|ΐκ: ητϋΐη εο^ηίΐίοηειη, ει

ΐΌΐϋ-εϊοιιΐίΒΐιι ικιΐιίδ ίηΐεπιΐδ Ιιχε ειιιιε)3 (ϋοίπιο. Ιΐιι ι

ιριίρρε ηοΐιίβ 3 ρηηείρίο (Ι»ιί 8ΐιη( :ι ιι31ιιγ3 οΌειοτε*•,

ειοηΐιΐΓ.ι, 61 (οιΐδοίειιΐίι», ςιιί δίιιε νοεε υΐΐβ Ιιοιιιίιιθ8

ίιΐ3ΐϊΙυεΙ>3ηΐ. Ναηι ει ε•ο:ιΐιιπι εοη$ρεεΐυ βιιο δροοκι-

ΐοΓειιι οΙ)δΐιιρ«Γηοίοηδ, ίΙΙυιη ειιηεΐ3 εεπιεηΐεηι 3(1 ε]ιι$

ιριί ίρδπιη εοη<1ί(1ίΙ αάιιιΪΓ.'ΐΐίοιιειη Ιπκΐιιαΐ : εοιίδείειι-»

Ιϊη νεΓΟ, φΐχ ίιιΐιΐδ ϋϊεΐ:ιΐ, (ΐιιιηί:\ ηυ« Γαείεικί» μιιιΙ

δΐι^οΓΪΙ, ε]ιΐ8ο,υε νίι ΐιιίειη εΐ ,ριιΐίείιιηι οχ ίρ$ο Γβ-

Γΐιιιι 38ρεε1ιι ιΙορΓεΙιεικΙίιιιιΐδ. 1)ιιπι ειιϊιιι ίιιΐιιβ ροιτο-

Ιιιιη αεκίδπΐ, νυΐιιιιιι εοιιΓιιηιΙϊΐ εχίεΓΪυβ, .ίο ηιυΐΐο

ηιατοιε εοιιιρίεΐ. Κιιτδΐΐδ ρ3!Ιίι1θ3 ΓοϋίϋΙ εΐ ρίιχ ι<1<»-,

ιιιιιι ίη γο 3ϋιρΐ3 ΐιΐΓ|ΐί ΓιιοΓίιηιΐδ (ΙερτεΙιειίδί ; νοεοιιι

ηοιι 3ΐκΙίιιΐ(ΐ3, 8β(1 ρεΓ οχίεπιιιιιι 35ρεοΙυιιι ίιΐβοιιοΓϊ -

Ιαιη ίιιΐιΐδ ίιιαίςηαΐίιιιιεηι εοιιΙεηιρΙβιηιΐΓ. ('.ιιιιι Ιιίβ 3ΐι•

Ιοιη (1(ΐιι1ιιΐ8 ΐοιΊίιιηι ςιιοιμιε αΊιειοΓεηι 3 Ι)εί ρπινίιίοιι-

ΙΪ:ι Γυίδδε ;κ1]ιιιΐ(Ιιιιιι οπιΐίο (ΙοιιιοιιδΙπιυΛΙ, ιιοη ] ιιιι

ηιιιΐιιιη ιιΐ ρι'κιΓΟδ, κεα ιριί βεπηοηε, αιΐιιιοηϊΐίοιιβ,

εοιι&ίίίο 3ηίιηιιιη ηοβίπιιη οοιηροηβΓοί.Οιι 8 ίΙΙε οοίτο

68ΐ? Οιιί 3ΐΐΓΪΙιιιΐιΐ8 οδΐ ιιιιίειιίΐ|υε ιΐ3$εειι1ί ραιοΓ. 1(1οο

ηιιηκριο ίοείΐ 1)οιΐδ, υΐ 3 ρ3Γειιΐίϋυ8 ιΙΪΙίμοΐ'ειιιιΐΓ, ιιΐ

ρΓ.οοοριοΓΟδ νΪΓΐυΐίδ 1ι:ι1)ειοιιιυ5. Νοιι ειιϊηι ^οιιιιίδδο

Ιιιιιΐιιηι ραίΓΟίη εΓίίεϊΐ, $ει1 ιεείε ίη>ΙίΙιι'ι>δθ : ιιοιριε

ρβρεΓίδδο ΐαηΐιιηι, 86(1 Γεείε ει1υε38$β ιιαίιειπ γοιΙ-

(Ιίι. Αίφΐβ Ιιοε νεπιπι 6886, ιιειριβ πλΙιιγβιιι, 86(1 νίτ-

Ιυίειη ραίΓΟδ οΓΓιεοιο, εοιιϋιεΙιιιιιΐιΐΓ ρβΓεηίΟδ ίρ>ί•

δβηβ (]υίαΌηι Ιίϋοδ 8υοβ δ:ι•|ΐο ειιιη (Ιερπινιιιίβ ιηοι ί-

1>ιΐ8 6880 νίϋεηηΐ, ;ιΐΐ|υε ίη ίηιρπ>υίΐ3ΐειη (Ιομειιε-

Γ3886, εχ δΐιοΓυιη ίΙΙοδ εοςιιιιίοπιιη ιιιιιικτο ε]ίείυιιΙ,

ΗΐκΙίειιιιΙ, »Ιίθ8 δϊΐιί βαορίηηΐ Ιίϋοδ, ηυί ιιιιΙΙ;» 8ΪΙ>ϊ

61*3111 ρΓορίηηιιίΙαΙε εοη]ιιηεΙί. Αη νεί ο ιριίιΐιρκιιιι 1ιθ€

Γιεπ ροιεδί ηιίπιυίΙία•;, ηιιηιη ίιι ςιιο» ςειιιιει-ηηΐ, ε]ί-

εί:ιηι : ηιιο8 βιιίεηι ηοη κεηιιβηιηΙ, βίΐιί ιιιΙϋείδείιιΐΤ

/,ίίκτί ατΜτ'ύ ηια)οτ ιίί, ηηαιη ηιιίιινχ ; βίί ρταν»

«ΙκΙίαιιιΐιΐί α ραηηΐ'ώια. —Νοιι $ίηε ε:ιιΐ8;ι (ΙίεΙη βιιιιΐ

Ιι;ι:θ :ι ηθ1)Ϊ8, 80(1 1(1 8ε'ΐ38 ΠΙ3]θΓ6Ι1) 0886 νίιη ΙίΙιι'ΐί

3ΓΐιϊΙΓίί (ρίΛΙΙΙ Π310Γ.Τ, Οΐιρίε ίρδίΙΙΙΙ ρΟΙίαδ φ!3ΙΙΙ ίΙΙηιιι

ρβίτε» εΓΠεεΓε οοηδαενίδββ. ΕιιίηινεΐΌ (Ιίνίιια• Ιιοε

ορυβ Γυίΐ ρΓονίϋβηΙίη;, «Ι ιιεηιιε παίπταΐΐ βΠεείιι οΌ&ιί-

ΙιιΙοβ ΙίΙιείΌδ ΓεΙίιιηυεΓεί, ηεηυο ΐοΐιιπι ηΐΓβιΐ8 ίΙΙί

Γ.οηιηιίΙΙεΓΟί. δι εηίιιι ηιιΙΙα ρειιίΐυδ ίιιιροΐδΐ ιιοεεδδΐ
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μέγεθος , άντ' Εκείνου προσκυνήσωσι τά δρώμενα,

τής Εν αύτοϊς ασθενείας δυναμένης τήν τοιαύτην διορ-

Οώσαι [7021 πλάνην. Κα\ πώς φθαρτή πάσα έστιν ή

κτίσις, καΐ πρδς το βέλτιον μεταστήσεται σχήμα, καΐ

πλείονος άπολαύσεται δόξης, χα1, πότε, και διά τί, χα\

τίνος Ενεκεν φθαρτή γέγονε, κα\ ταύτα άπαντα προς

υμάς έφιλοσοφοϋμεν τότε, κα^ τοϋ θεού τήν δύναμιν

κάντεύθεν έδβίκνυμεν, ότι ένφθαρτοίς σώμασι τοσού

τον είργάσατο κάλλος, όπερ καΐ έξ αρχής αύτοϊς συν-

εκλήρωσεν δ θεδς, τδ των άστρων, τδ τοϋ ουρανού,

τδ τού ηλίου, Κα\ γάρ Βντως ϊττι θαυμάσαι, πώς

ετών παρελθόντων τοσούτων, ουδέν Επαθον, οίον τά

ημέτερα σώματα, ουδέ τω γήρα ασθενέστερα γέγονεν,

ουδέ νόσω •κα\ άρ^ωστία τινί κατεμαλακίσθη », άλλα

τήν οίκείαν άχμήν και τδ κάλλος, δπερ, ώς Εφθην

ειπών, έξ αρχής αύτοϊς βυνεκλήρωσεν ό θεδς, μένει

διατηροΰντα, κβΐ ούτε τδ ήλιακδν έξετρίβη φως,

ούτε τδ τών άστρων άνθος άμαυρότερον γέγονεν, ούχ

ή τού ουρανού φαιδρότης έξερόύη, ούχ οι τής θαλάτ-

της έκινήθησαν όροι, ούχ ή τής γής έσδίσθη δϋναμις

ή περ\ τους τόκους τών ετησίων καρπών. Και δτι μέν

φθαρτά ταύτα έστι, χαΐ άπδ λογισμών, καΙ άπδ τών

θείων Γραφών άπεδείξαμεν δτι δε καλά, υλ\ φαιδρά,

καΐ τδ άνθος άκμάζον διετήρησεν, ή καθημερινή μαρ

τυρεί τών δρώντων δψις, δ δή μάλιστα Εστί θαυμά

σαι τού ποιήσαντος ούτως αυτά έξ αρχής θεού.

Επειδή & ταύτα λεγόντων ημών τότε τίνες άντέτει-

νον, λέγοντες• Ούκούν πάντων τών δρωμένων άτιμό-

τερον δ ί,^ρωπος , είγε ουρανού μέν σώμα, κα\ γής,

χα\ ηλίου, κα\ τδ τών άστρων απάντων πρδς τοσούτον

6ι-Ι\ρχίσί χρόνον, ούτος δέ μετά έβδομήχοντα Ετη δια

λύεται, καΐ άπόλλυται- πρώτο» μεν Εκείνο 4ν είποι-

μεν, δτι ούχ όλόκληρον διαλύεται τδ ζώον, άλλα τδ

κυριώτερον αϋτο/ύ χα\ αναγκαιότερο», ή ψ»χή, μένει

διηνεκώς αθάνατος, ούδεν\ τούτων εΐκουσα τών πα

θών, και ή φθορά περί τδ Ελαττον γίνεται• δεύτερον

δτι κα\ τούτω αύτώ τψώμεθα μειζόνως. Ουδέ γάρ

απλώς, οΰδε άνευ αίτίας τινδς, άλλα κα\ δικαίως,

καΊ έπ\ χρησίμω, κα\ γήρας κα\ νόσους ύπομένομεν

δικαίως μεν, δτι προς άμαρτίαν κατεπέσομεν • χρη-

σίμως δέ, ίνα τήν εκ τής (5αθυμίας έγγινομένηνήμΐν

</πόνοιαν διά τής ένδείας ταύτης χα\ τών παθών διορτ

6ώσωμεν. Ού τοίνυν άτιμάζων ημάς ό θεδς τούτο

γενέίΟαι εϊασεν. Ε! γάρ ήτίμαζεν, ούχ δν τήν ψυχήν

ήμϊν άφήχεν άθάνατον εΤναι. Άλλ' ουδέ ασθενών, τδ

οώμα τδ ήμέτερον έποίησε τοιούτον. Εί γάρ ήσθένει,

ουκ άν τδν ούρανδν, χαΊ τους αστέρας, χαΐ τδ σώμα

'ήί ϊήί 'σχυσε τοσούτον διακρατήσαι χρόνον ■ άλλ'

υπέρ τού βελτίους ποιήσαι χα\ σωφρονεστέρους, χαΐ

αύτώ μάλλον καταπειθείς, δπερ άπάσης Εστί σωτη

ρίας ύπόθεσις. Διά ταύτα ούρανδν μέν ούκ έποίησεν

ούτε γήρα άλίσκεσθαι τέω;, ούτε άλλαις τισΐ τοιαύ-

ταις άά{5ωατίαις. Ό γάρ προαιρέσεως κα\ ψυχής άπε-

ατερημένος ούτε άμαρτεϊν, ούτε κατορθώσαι δύναιτ'

4ν• όθεν ουδέ διορθώσεως αύτώ χρεία τοιαύτης. Ήμϊν

[703] δέ τοις λόγω χαΐ ψυχή τετιμημένοις άνάγκαίως

γέγονεν ή διά τών παθών τούτων έγγενομένη σωφρο

σύνη, και ταπεινοφροσύνη, επειδή καίπαρά τήν αρχήν

πρδ τών άλλων απάντων είς άπόνοιαν άπεσκίρτησεν

Α πρώτος γενόμενος άνθρωπος. "Αλλως βέ, εί καθά-

περ τά ημέτερα σώματα, ούτω κα\ δ ούρανδς Εμελλε

κατασκευάζεσθαι κα\ γηράν, πολλήν »> άν πολλοί τού

" Γ,οΙΙι. ιιηπβ βΐ Ηβ£. τιν! κατεμαλάχ»ΐ|.

>> ΟυΚιβΓίίιιί <1οο οι Κββ. ό ουρανός- ό μεν τ,με/λίν γηράν,

ά δε χατασχευάζεσΟαι, πολλήν.

ποιοϋντος κατέγνωσαν άιθένειαν, ώς ούκ ισχύοντος

εν σώμα διακρατήσαι έπ\ πολλάς ετών περιόδους •

νύν δέ αύτοίς χαΐ αύτη ή πρόφασις άνήρηται , τών

Εργων έπ\ τοσούτον χρόνον μενόντων.

γ'. Πρδς δέ τοις είρημένοις, ουδέ μέχρι τούτου στή-

σεται τά ^μέτίρα, άλλ' έπειδάν τφ παρόντι βίω σω-

φρονισθώμεν καλώς, μετά «λ.είονος αναστήσει δόξης

τά σώματα, και ουρανού, και ήλιου, καΐ τών άλλων

απάντων Εσται λαμπρότερα, κα\ πρδς τήν άνω μετα-

στήσεται λήξιν. ΕΓς μέν ουν θεογνωσίας τρόπος, δ διά

τής κτίσεως άπάσης- Ετερος δέ ούχ έλάττων , δ τού

συνειδότος, δν κα\ τούτον άπαντα τότε διά πλειόνων

Εξεθέμεθα λόγων, δεικνύντες πώς αυτοδίδακτος ήμΓν

έστιν ή τών καλών κα\ τών ού τοιούτων γνώσις, καΙ

πώς Ενδοθεν ήμϊν τδ συνειδδς άπαντα ένηχεί ταύτα.

Δύο γάρ ούτοι διδάσκαλοι γεγόνασιν ήμϊν εξαρχής, ή

κτίσις, κα\ τδ συνειδός• κα\ ουδέτερος αυτών φωνήν

άφιείς, σιγή τους ανθρώπους έπαίδευον. "Η τε γάρ

χτίσις διά τής όψεως έκπλήττουσα τδν θεατήν, είς τδ

τού ποιήσαντος αυτήν θαΰμ» παραπέμπει τδν δρώντα

άπαντα • τό τε συνειδδς Ενδον ένηχούν, άπαντα υπο

βάλλε τά πρακτέα• και τήν δύναμιν αυτού, κα\ τής

ψήφου τήν κρίσιν διά τών τής δψεως πραγμάτων

χαταλαμβάνομεν. "Οταν γάρ Ενδον κατηγορή της

αμαρτίας, συγχεϊ τήν δψιν Εξωθεν, κα\ πολλής τής

άθυμίας πληροί. Πάλιν ωχρούς Εργάζεται κα\ περι-

δεεϊς, δταν έπί τινι τών αίσχίστων άλώμεν, κα\ τής

φωνής μέν ούκάκούομεν, διά δέ τής Εξωθεν δψεως τήν

Ενδον γινομένη» άγανάκτησιν θεωροϋμεν. Μετά δέ

τούτων τών δύο καΐ τρίτον ήμϊν διδάσκαλον έδείκνυ

προστεθέντα παρά τής τού θεού κηδεμονίας ό λόγος,

ούχέτι άφωνο», καθάπερ τους προτέρους, άλλα λόγιο,

χα\ παραινέσει, χαί συμβουλή ρυθμίζοντα ημών τήν

γνώμην. Τίς δΕ ουτός έστιν ; Ό συγκεκληρωμένος

Εκάστω πατήρ. Διά γάρ τούτο φιλεΐσθαι παρά τών

γεννησάντων ήμά; χατεσκεύασεν β θεδς, ίνα παιδευ-

τάς Εχωμεν τής αρετής. Ού γάρ τδ σπεϊραι ποιεί πα

τέρα μόνο», άλλα τδ παώεύσαι καλώς • ουδέ τδ κυή-

σαι μητέρα εργάζεται , άλλα τδ θρέψαι καλώς. Καν

δτι τούτο έστιν αληθές, καΐ ούχ ή φύϊΐς, άλλ' ή αρετή

ποιεί πατέρας, αυτοί συνομολογήσαιεν άν ήμϊν οΐ '

γονείς. Τους γοΰν οίους τους Εαυτών πολλάκις ,

έπειδάν φαύλους Γοωσι γενομένους, και είς πονηρίαν

άποσκιρτήσαντας, τής συγγενείας τής εαυτών έχκό•

πτουσιν , άποκηρΰττοντες, Ετέρους ποιοΰντες υίονς

ούδαμόθεν αύτοϊς πολλάκις προσήκοντος. ΤΛρά τβ

τούτου γενοιτ' άν παραδοξότερον, δταν σύς μέν έγέ•>-

νησαν [ 704 1 έκβάλλωσιν , ούς δέ ούκ έγένντ,σβηι

είσάγωσιν ;

Ούχ απλώς ήμρ> ταύτα είρηται, άλλ' Γνα μάθης,

δτι προαίρεσις φύσεως δυνατωτέρα. κα\ αύτη μάλλο•»

εκείνης κα\ υίοϋς κα'ι πατέρας ποιεϊν είωθε. Κα\ τοϋτ»

5έ τής τού θεού κηδεμονίας Εργον έγένετο, τδ μήτε

γυμνούς τής φυσικής διαθέσεως άφεϊναι γενέσθαι τους

παϊδας, μήτε τδ πάν έπιτρέψαι πάλιν εκείνη. Ε! μέν

γάρ μηδ' δλως Εμελλον φιλεϊν τους Εαυτών υιούς Ί

γονείς ανάγκη κινούμενοι φυσική, άλλ' άπδ τών τρό
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πων, και τών κατορθωμάτων μόνον, πολλοίς άν ειοις

έξω τής πατρώας οικίας γινομένου; διά τήν οίκείαν

δλιγωρίαν, κα\ διασπώμενον ημών το γένος. Πάλιν ει

τδ πάν επέτρεψε τή τυραννίδι τήί φύσεως, κα\ μηδέ

πονηρούς δντας μισείν άφήκεν, άλλα καϊ ύβριζόμενοι

καϊ μυρία πάσχοντες παρ' αυτών οι πατέρες δεινά, δια

τήν της φύσεως ανάγκην Εμενον θεραπεύοντες υβρίζον

τας κα\ έμπαροινούντας αύτοϊς τους παϊδας, είς Ισχα-

τον άν κακίας τδ γένος ήμΐν έξώλισθεν. Εϊ γάρ νϋν ού

τδ πάν έχοντες τή φύσει Οαρ^εΐν οΐ παίδες, άλλ' είδότες

δτι πολλοί γενόμενοι φαύλοι, κα\ τής οικίας, κα\ της

ουσίας έξέπεσον τής πατρικής, δμως πολλαχοΰ τώ τών

γονέων φίλτρω θαρ\4οΰντες ένυβρίζουσιν είς τους τε-

κόντας • εί μή συνεχώρησεν αΰτοίς ύ θεδς κα\ αγα

νακτεί•/. κα\ έπεξιέναι, κα\ κακούς γινόμενους έκ-

δάλλειν τους παϊδας, ποΰ πονηρίας άν Ιστησαν•; Δια

ταύτα καΛ τή τής φύσεως ανάγκη, καϊ τώ τών παι-

ίίων τρόπω τδ φίλτρον ένεπίστευσε τών γονέων δ

θεδς, ίνα κα\ άμαρτάνουσι σύμμετρα συγγινώσκωσι

τοις παισ\, τής φύσεως αύτοϋς έπ\ τούτο παρακα-

λούσης, κα\ πονηρούς γινόμενους καΐ ανίατα νοσούν-

τας μή παιδοτριβώσιν έπ\ κακίαν • τή πονηρία, τής

φύσεως πάλιν έλεγχούσης καϊ δυναμένης άναγκάσαι

κα\ φαύλους γενομένους θεραπεύειν τους παίδας. Πό

σης ταύτα προνοίας, είπε μοι, καΐ τδ κελεΰσαι δε

φιλεΐν, καϊ τδ μέτρον έπιΟεϊναι τώ φίλτριυ, κα\ τδ

πάλιν άμοιβήν δρίσαιτή καλή παιδοτροφία ; "Οτι γάρ

αμοιβή κείται, καϊ ούκ άνδράσι μόνον, αλλά και

γυναιξιν, άκουσον πώς πολλαχοΰ και ταύτα•.; κα'ι περ'ι

τούτων ή Γραφή διαλέγεται, κα\ ούχ ήττον ταύταις,

ή τοις άνδράσιν. Ειπών γάρ δ Παύλος, '// ί« γυνή

έζαΛατηΟΐΊσα έν χαραΐάσει γέγονβν, έπήγαγε •

Σ^θήσεται δέ διά τής τεκνογονίας. "Ο δε λέγει ,

τοιούτον έστιν Άλγείς, φησίν , δτι σε ή πρώτη γυνή

εί; ώδίνας καϊ πόνους ένέβαλε καϊ κύησιν μακράν ;

Άλλα μή δυσχεράνη;• οΰ γάρ τοσούτον έπηρεάσθης

άπδ τών ώδίνων, κα\ τών πόνων, όσον κερδαίνει;, εάν

Οέλης, άπδ τής παιδοτροφία; πρόφασιν λαμβάνουσα

κατορθωμάτων. Τά γάρ παιδία τά τικτόμενα, άν τή;

προσηκούσης άπολαύη θεραπείας, και είς άρετήν ένά-

γηται παρά τής σης προνοίας, πολλής σοι σωτηρίας

αφορμή καϊ πρόφασις γίνεται, χα\ πρδς τοις οικείοι;

χατορθώμασι. καϊ τής περϊ ταύτα θεραπείας πολλήν

άπολήψη τήν άμοιβήν.

|70Γ)] δ'. Καϊ ίνα μάθη;, δτι ού τδτεκεϊν ποιεί μητέ

ρα, ουδέ τούτω κείται μισθδς, και άλλαχού μέν χήρα

διαλεγόμενο; δ Παύλος ούτως είπεν, Εϊ έτεχνοτρό-

ρησε • κα\ ούκ ε'πεν, εί έτεκνοποίησεν, άλλ' ΕΊ

έΐΐχνοτρόρησε. Τδ μέν γάρ τη; φύσεω;, τδ δέ τής

προαιρέσεως εστί. Καϊ διά τούτο κα\ ενταύθα ειπών,

ΣωΟήσεται διά της τεκνογονίας , ούκ Ιστη μέχρι

τούτου, άλλα δεϊξαι βουλόμενος, δτι ού τδ γεννήσαι

τέκνα, άλλα τδ θρέψαι τέκνα καλώς, τούτο ήμΐν φέρει

τδν μισθδν, έπήγαγεν Έάν έπιμείνωσι τη χίστει,

χα) τή άγάχχι, καϊ τψ άγιασμψ μετά σωφροσύνης.

"Ο δε λέγει, τούτο έστι• Τότε λήψη πολύν τδν μισθδν,

έάν οι γεννηθέντες παίδες έπιμείνωσι τή πίστει καϊ

τή αγάπη καϊ τω άγιασμώ. "Λν τοίνυν αύτοϋς είς

ταύτα ενάγης, άν παρακαλής, άν διδάξης, άν συμ-

" ί'ηΐϋ επί κακία.

•• 0)11). (Ιιιο ι•1 |ίθ£. κατεμάνΟανεν

βουλεύσης, τής επιμελείας ταύτης κείσεταί σοι παρά

τού θεού πολλή ή αμοιβή.

Μή τοίνυν άλλότριον αυτών είναι νομιζέτωσαν οι

γυναίκες τδ καϊ θηλειών καϊ άρίένων έπιμελείσθαι.

Ού γάρ διέκρινεν ενταύθα τδ γένος, άλλα καϊ έκεΐ

Απλώς εΐπεν, ΕΙ έτεκνοτρόρησε, καϊ ενταύθα, Έάν

έπιμείνωσι τή χίστει, καϊ τ ή άγάχη , καϊ τψ

άγιασμφ. "Ωστε αμφοτέρων ήμΐν έπιμελητέον τών

παιδιών, κα'ι μάλιστα ταίς γυναιξϊν, δσω καϊ τά

πλείονα οίκοι κάθηνται. Τους μέν γάρ άνδρα; χ*ϊ

άποδημίαι , κα'ι αϊ τής αγοράς φροντίδες, καϊ τά

τής πόλεως πράγματα περιέλκουσι πολλάκις• ή δέ

γυνή πάσης τοιαύτης φροντίίος άτέλειαν έχουσα,

εύκολώτερον δύναιτ' άν τών τεχθέντων έπιμελείσθαι,

πολλής απολαύουσα τής σχολής. Ούτως αί παλαιαϊ

έποίουν γυναίκες• ού γάρ άνδράσι μόνον, άλλα καϊ

γυναιξϊν άναγκαίον τούτο τδδφλημα• λέγω δέ τδ τών

οικείων προνοεϊσθαι παίδων, καϊ είς φιλοσοφίαν αυ

τούς ένάγειν. Καϊ δτι τούτο έστιν αληθές, άρχαίαν

τινά ίστορίαν ύμϊν διηγήσομαι. "Άννα τις έγένετο

παρά τοις Ίουδαίοις γυνή. Αύτη ή Άννα πολύν ένό-

σησεν άπαιδίας χρόνον, κα\ τδ δή χαλεπώτερον, δτι

ή αντίζηλος αυτής παίδων ην μήτηρ πολλών. "Ιστέ

δέ ώς τή φύσει κα\ καθ' έαυτδ τδ πράγμα άφόρητόν

έστι ταϊς γυναιξιν δταν δέ καϊ αντίζηλος προσξ

παΐδας Ιχουσα, πολλώ χαλεπώτερον γίνεται• έν γάρ

τή τής γυναικδς εκείνης εύπραγία τήν οίκείαν άκρι-

βέστερον καταμανθάνει ι> συμφοράν καθάπερ ούν

κα\ οί πενία συζώντες έσχατη, τότε έδυνώνται μει-

ζόνως, δταν έννοήσωσι τους πλουτοΰντας. Κα\ ού

τούτο μόνον ην τδ δεινδν, δτι παϊδας αύτη μέν ούχ

είχεν, εκείνη δέ είχεν, άλλ' δτι χαλ αντίζηλος ήν,

καϊ ούχ δτι αντίζηλος ήν μόνον, ά)Λ' δτι παρώργιζεν

αυτήν διά τδ έξουθενείν αυτήν. Ό δέ θεδ; ταύτα

πάντα δρών ήνείχετο, καϊ Ούκ Ιδωκεν αύτ{] Κύριος,

φησ\, χαιδϊον κατά την ΟΛίψιν αυτής, και κατά

την άθνμίαν τής ψυχής αυτής. Τί έστι , Κατά

τή»• ΘΛίψιν αυτής; Ούκ έστιν ειπείν, φησ'ιν, ότι

πράω; δρών φέρουσαν τήν συμφοράν, έπείχεν αύτη;

τήν τόκον, άλλα καίτοι διακοπτομένην ορών, όδυνωμέ-

νην, θλιβομένην, ούκ έλυσε τήν άθυμίαν, |706] έτερον

τι πολλψ μείζον οικονόμων. Ταύτα μή παρέργω;

άκούωμεν, άλλα καϊ εντεύθεν μάθωμεν μεγίστην

φιλοσοφίαν *, κα\ έπειδάν δεινώ τινι περιπέσωμεν,

καν άλγώμεν, κάν δδυρώμεθα, κάν άφόρητόν ήμΐν

είναι δοκή τδ κακδν, μή σπεύδωμεν, μηδέ άλύωμεν,

άλλ' άναμένωμεν τοΰ θεού τήν πρόνοιαν. Εκείνος

γάρ οΐδε σαφώς πότε δει λϋσαι τδ ποιούν τήν άθυ

μίαν ήμΐν δπερ ουν καϊ έπ\ ταύτη; συνέβη. Ού γάρ

μισών αυτήν, ουδέ άποστρεφόμενο; δ θεδς άπέκλει-

σεν αύτη; τήν μήτραν, άλλ' ίνα ήμΐν άνοιξη τάς

θύρας τής φιλοσοφίας τής έν τή γυναικ'ι, κα\ τδν

πλούτον αυτής τής πίστεως κατίδο)μεν, καϊ γνώμεν

δτι λαμπροτέραν αυτήν έκ τούτου είργάζετο. Άκουε

δέ καϊ τά έξης. Καϊ ούτως έποίει, φησ\ν, ένιαυτίν

κατ" ένιαντύν άαύ Ιχανον, έν τψ άναβαίνειν αυ

τήν εΙς οίκον Κυρίου. Καϊ ήΟύμει, καϊ ίκΛαιε,

χα'ι ούκ ήσΰιεν. Έπιτεταμένη ή δδύνη, πολύ τδ

1 ΟοΙΙι. (Ιιιο «Ι Πρβ. άλλ' ενταύθα φιλοσοφώμεν μεγίστην

φιλοσοφίαν.
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Ι:)Ιβ ηηΙΙΙΓΤ ίίΙΪΟδ 51105 ρηΓΠ1»•5 ιΙί'ΡΓίΠΓί ΓΐΐϊίδΡΠΐ, 80<1

ιιιοΓυπ) ρΓοΙιϊι.ικ: Ιαιιΐυηι ει Γβεΐβ Γβείοηιηι δίικίίο

ιΐιιαϊ, ηιυΐΐοβ ρ3ΐβΓηϊ$ ;ΐ'<ΙίΙ)ΐΐ5 εχβείοβ οΐ) ίςιιηνϊιιηι

βιι.ηιτι, Ιοίυιηο,ιιο βοπιΐδ Ιιιιιικιηιιηι ρη$$ίπι (ΙίίΐΓΒΟΐιιιη

»<: ϋϊ$5Ϊραΐ«ιπι νϊαΊδβεδ. 8ί ηίΓδίΐδ γρι» Ιοιηηι Ιντ.-ιηηί(Η

ιι:ιιιιγ.ι• εοηιηιΐδίδδεί, ει ηε ίηιρπιΙκ>8 φίκίρπι οιΐίο ρι-ο-

εφίί ροΓίηΐϋΐκββι, $βϋ αϊ) ίΙΙί» εοιιΐυ.ηιεΙ'38 ει ΐηηιι-

ιιιερ» ιικιΙ» ρακί ρ.ΚΓ0$ ιι:ιιπι:ι• ηεεεδδϊΐ3ΐε (ΙενίηΠί

ίίΐίίδ ίιι «ο εοηΙιιηιεΙϊοΜδ ηο <1ο1>:ιο< η.ιηΐίβιιβ Ι)Ι.ιηιΙίι ί

ιιοιι εεδδβδδεηΙ, α«1 δυιιιηιιιηι ηοψιϊιϊ:ι: ευΐιιιρη {ζβιιηβ

Ιιιιηιηιιυιη ρΓονβτΙιιιη εδβοΐ. Ν.ιηι δϊ ηιιηε ευπι οιιιηίηο

(-ιιιιΠιΙβΓβ ιιηΐιιπι• ιιοιι ροδδϊιιΐ ΙίΙΊί, δεό" ηιιιΙΙοδ δεϊβιιΐ,

ι ιιιιι αέρι ηνηιί εδδοιιΐ, ει ϋοιηο εΐ Γηου.Ιΐ.ιιίΙηΐ5 ρβίει•-

ιιϊ» εχιίιΙί8$ε, Ν:ι•ρε Ιηπιεη ρΊΓβηΙυπι βπιογθ ΓγοΙϊ επη-

ΐιιιιιεΓιίβ εοβ :ιΓΐί<•ίιιιιΐ : ηίδί ρεηιιϊδϊδδεί Πειιβ, υΐ ί11ι>8

Μΐεοειίϋί ιιΙι-ίδρεΓβιιΐιιι•, ει ϊιιι|ιγοΙμ>8 Γβείοδ ΙίΙίβιοϋ

ρι-οειιΙ :ιιιι:ιικΙ:ΐΓΓΐιΐ. ςυο ηοιι &ε ηεςιιίΐϊχ ροικτβ εοη-

Ι3ΐηϊιι;ΐ886ΐι1? Μεο εΐ ηαίιιιχ ιιεεε88Ϊι.-ιΐε, εΐ ΙίΙκτοι ιιιιι

ιΐιηπίιυ* ιιίιί |ι:ιι ΐΊΐΐιιηι αιιιοΓοπι νοίυϊΐ Οβιιβ, υΐ ει ιιιο-

(Ιιογπιργ ρρεεαιιΐϊυιΐδ ΓιΙιει-ίδ, 3(1 Ιιοε εοδ ίηνίΐαηΐε

ιιαίιΐΓ», νειιίαηι <1.ιι-ριιΙ, ει (ΙερΓοναΐοβ ,ιΐφιε ίιηιιιρόϋ-

(•;ιΙ)ίΠ ιιιηι-|>ο Ι;ιΙ>οιμπΙ<•5 ριιη ΓειιΙ, ηυ 3(1 νίΐϊυιιι ΪΙΙ(Ι8

ίηύιιΙςεηΓηι 8υ.ι •τιιιΠγ<:ιιι, 8ϊ η ι Ιιιη ηιι-ϋΐιδ νίιιεεΓεί,

ροβςιιβ ΙίΙιεπδ βιιίδ 1>1.ι;π1ιπ εοε,ειεί, ειίαιη ειιιη ίιιι-

ρΓοΙιί 68861)1. 1)ιι:ιιιΐ.ιι Ιιοε, ςιι.τδο, |ιΓον'κΙ,•ηΙί.τ, πιηι (Ί

(ΙίΜςβΓβ ]ιιΙ>63ΐ ει απιοπ ηηοιίιιιιι ροικτε, ει πιι-δΐιδ

ορίίηιχ ΙΗιογογιιιιι βιΐιιεβίίοηϊ ιικ'Π'εϋεηι εοιΐ8ΐίΐιΐ3ΐ?

Ι'Γορο8Ϊΐ3ΐιι βιιίιιι ε88ε ιιιειτειίειπ ει ηοη νΐπδ Ι:ιιιΐιιιιι,

μ•ι1 εΐί.ιιη Γεηιίηΐβ υΐ ίιιΙο1Ιί$α5, 3ΐιϋί (|ΐιο ρ;ιεΐο ιηιιΐιί»

ίι! Ιοείδ ει 3ϋ ΊΙΙ»8 εΐ (Ιο ίΙΙΊϊ δεηρίιιη νιτίιιι Γβείβΐ,

ιιεφιβ ιηίιιιι* αά ίΙΐ38 (]ΐιαιιι 8ϋ τΪΓΟϊ. ϋιιιιι οιιίιη (1ίχϊ$-

8(Ί 1':ιιιΙιΐ8, ΜχιΙχατ αηΚιη αάααα ίη ρηνναήοαίίοηε

ΙιιΊ, 3(1]εεΊΐ, ϋαΙναΒίΐΗΤ αηίαη ρ«• [ιΐίοηιηι ςβηεηιΐίο-

ηιίιι (Ι. '/ΊΊιι. 2. 14. 15). (]ιιθ(1 αιιίειιι 3ΪΙ, Ιΐ3ΐιε δβιι-

ΐΓΐιΐί.ιπι Ιι:ιΙμί : ϋοΐεβ άπου! ιέ ιηιιΙίεΓ ρηηια ίιι ρ:ιι-

Ιιιβ ιΙοΙογο* ΙβοΟΓεδιρ^ε, 3ε Ιοιιη.ιιη ιιίεπ £Ρ$ΐ3ΐίοηειιι

οοη]εεεπΐ? Αι Ιιι ιιοϋ δΐιοεεηδΟΓε : ιιει|(ΐϋ εηίιιι

1:ιιιΙο (1:ιιΐ)ΐιο ρπ>ρΐιτ ΰοΙοΓεϋ ρ3Πιΐ8 ει Ι:ιΙκ>Γβ8 αΠ(•(•Ι:ι

εβ, ΐ])ΐ3ΐιΐυιιι ι|ΐι;ι^1ιιιη ί:ιοί>, 8Ϊ νβϋ$, ιΐυιιι Ικιηοπιηι

(ΐρΐ'ΐ'ΐιιιι ικτη.ΝΪοιιοιιι εχ ρβεΙΛ ΙΪΙκτοι εο!ιιε3ΐϊοιιυ

8ΐιιιιί$. (,ΐιιι εηίιιι ιιηιί μιιιΙ Ιϋιεπ, !>ϊ εοιινειιίειιίεηι

ΓιιιτίιιΙ (ΊΐΙιιιιιι 1)3611°, 3ε 1113 ειιΐ"ΐ ΓιιιτίιιΙ 3ΐΙ νίπιιίπιι

ιιιΙΊιιίιι.ιΙι. ιιιιιΙΙ:ιηι ΙϋιΊ οΙΤι η-ιιΐ ΟΓ(-»8'οιιβιη 3»ΙιιΙΪ8 ;

31' ρΓ,ΤίΡΓ ρΓΟρΓΙ.Ι ΙίΟΠΠ 1'ρθΓ.Ί ΠΙΙ|||3ΜΙ οΙ) >1|Ι(Ιί|ΙΙΙΙ ίιι

1*11 ειι|1:ι|ιιιιι Π'(ίρίι•ϋ ηιοιεειίειι).

ί. Λ1ι|υε υ ι ϋΪ8Γ38 ηοιι ρ:ιι-1υιι> ιιι.ίιγρμι (Ίϊίι ι•ιι•,

πΓι|υε ιιιειεεϋεπ) Ιιιι'ιε β«8β τεί ρΓΐ>ρ<ΐ8'ιΐ3ΐη, 3ϋΙιί ιμιο-

(|ΐιι• \ ιιΙ η :ι υ ι ηΙΙιιιριπι^ 1".ιυ1 ιι.-> ϊΐα ιϋχίΐ : Χι /ίΐίοι (άα-

εΐΓίί (Ι. '/ιι/ι. 5. 10) : ιιεςιιε ιϋχίΐ, 8ί ΗΙίο8 ρεμεπί,

μίΙ, 5ϊ βΐίυι ιιΐκαινίι. Ν:ιηι ϊΙΙικ] (]ΐιί(1ειη ιιηΐιιηι-, Ιιι ε

νι»ΓΟ ΙϊΐΜΐΓΪ 681 3ΓΐΐίΐΓΪί. ΙΊορίιΤΜ 60111 ||Ϊ6 61111111 (1ίχΪ8•

Μ'Ι, Νίΐ/ΐ'ιι/ι/ΙιΐΓ ρ,τ 1>1κΐ}ΐιιιι ιΐιΊΐ,ΤίΐΙίυιιι'ΐη, ιιρηιιε Ιιίε

ϋΐΐβΐίΐίΐ, 86(1 ι (1111 0516ΙΙ(]ΡΓ6 ΤιΊΙοΙ ΙΙΟΙΙ ΙίΙιΐΊΌϋ ^•

ιιιιί8ϋβ, 86(1 Γβειε ΙίϋεΓοβ ρϋιιεαβ^β, Ιιοε ιιοΐιίε ηίΤι ικ•

ιιιεκεϋβιη, ηϋ]ει•ίι : 6'/' ρίηιιαηκτίηΐ ίη βάι , <ι άίΐί-

ίΐίοιίί, ί< ιαηαί^αΙιοιίΓ αιιη ίοΰτήΐαΗ (Ι. Τΐιη. 2. 15).

^ιΐηΐΜΊΐ γειΊιοηιιιι Ιιίε 8εη8υ8 681 : Τυηε ιιιιιΐΐ ιιπ ιιιεΓ-

ΓοΙβηι 3Γορί(>8, 8ί (|ΐιϊ ρΓοεη'3ΐί $υιιι Ι'ϋεπ ρεΓηιαιι-

»ειιιιΐ ιο Γιϋβ, βΐ ύίίειίίοιιε ει 83ΐιειίΙίε3ΐϊοικ;. δι \%\•

Ιιιγ 3(1 Ιι»ε εοβ ϊηεϊΐοβ, δί 3(1ιηοηβ38, βΐ (Ιοεε38, μ

εηηδίϋο ]οτε8, οΐι Ιι:ιηε εαΓ3ηι ιηυΐΐα ιϋιί ,ι; ικΙ Πειιιιι

ιιιθΓεε8 ιτϊι εοιΐ8ΐίΐυΐ9.

ΜαΙϊίη ηιαχίηιβ οοηπΐηίΐ ίάιιαιί'ιο Γώποηιιη ; Ιιί$ΐοιίιι

Λιιικν ιηηΐνϊι 8αηιηίΙί$ ; $ΙιτΊΙ\Ια» ψιπηίιιηι Μο/ιιηι. —

Νο ί^ίΙιΐΓ βΐίεηιιιη 3 .«β ηκικτεβ ;ΐΓΐιϊΐΓ«•ηΐιΐΓ, 8ί ει Γε

ηιίιιβΓυιη βΐ ιηηΓκιηι ειΐΓ3ΐη μ<Ί•:ιιιΐ. Νοη ειιίπι Ιιίε

δρχιιιη (Ιίβιίηχίΐ Πευ8, «εα" βΐ ι'Πίε 8ίιιιρΙϊεϊΐ8Γ (Ιίχίι, 8»

(ΊΙίοι ίώ«:αι>/ί;6ΐ Ιιίε, 8ΐ ρΐηηαιικηηΐ ϊη βάί, η άϊΐι-

αίοηβ, ιί ιαιίίί'/ίίο/ι'οπί. Ιΐαφιε ιιΐΓΐϋδηιιβ βΐ'ίκτί•; Ιι-

ΙιΟΓοπιηι δΐΐδε'ρ'ειιάβ ιιούίδ ε;-! ειΐΓ.ι, ΙβηΙοςοβ ιιι.ΐβ'δ

ιιιιιΐϊηπϋυί!, ηιι.ιηΐο δα?ρίυδ Ηοιηϊ η βί(1ειιΐ. Ναιη νίΓο<(

ηιιΐϋβιιι ροΓΡβΓΐηαΐϊοιίρδ, 3ε ΓοΗ δοΙΙίεϋϋίΙίηββ, ει ηε-

β(>Ιϊ:ι ρϊνίιηΐίιί δχρε (ΙίϊΙπιΙιυιιΙ : πιιιΗργ ,ίιιιριιι βΐ) Ιιίδ

ΓΊΓΙ5 ίιιιιιιιιιιίΐηΐεηι δοηίΐι Γ:ιεϊΙΐιι$ ροίειίι, ι-πιιι ι.-ιηΐο

ΓΠΙ.ΊΙΙΙΓ ΟΙΪΟ, ΙΪΟΡΓΟΓΙΙΙΙΙ ΟΙΙΓΠΓΤΙ ^ΟΓεΡΡ. |1:Ι Γ:Κ'ίι•|);ιιιΙ

ηιιΐί |ΐι;η ιιιιιΙϊεΓεκ : ιιοιι ρηίηι 3 νΐπδ βιΊιιιη. δειΐ εΐίβιιι

3 ιιιιιΙΐΓπΙιιιχ Ιιοε ρο>Ιιιΐ3ΐιΐΓ, υΐ ϋΐιοδ, ίη«|ΐΐ3ηι, Ηϋεηιι

γιπίιΙ, βΐίΐιιε ηιΙ ρΙιϊΙοβορΙιίαιη ϊΙΙοδ ϊηείιβιιΐ. ςΐιι.κ! ιι(

νιπιιι: ρδ8ε εοηδίβΐ, νείειειη νοίιϊδ ΙιίδΐοΓΪ3πι ηβιταόο.

Γιιϊΐ ηρ (1 ϋικΙ;ι:('δ Αιιιιπ ιιιυϋεΓ (|υ.ΐ(1.ιιη. Η^ο Λιιηι

ιικιΐΐο ίριιιροι-ε 8ΐεπ1ίΐ3ΐο ΙαΙ>0Γ3νϊ1, ηιιοϋηιιε ΐξΓβνίυδ

Γιιίι, Ρ^ιδ ;πιιιιΙ:ι ηιιιΐίοππιι ΙίϋβΓοπιιιι ιιΐ3(βΓ ργ:ιι.

8είΐϊδ :ιυ•(Ίΐι ηιιίπι η.ιΐιιη 8πη βΐ ρεΓ δι-ίρκοιη τοβ ίΙΙ.ι

ιιιιιΙίΡΓίΙιιΐΝ δίΐ ίιιΐι>|ρΓ:ιΙ)ίΐ:δ: ευιιι νιτο ΙιΙκτοί Ιιϋοεηβ

3εοε(Ιίΐ χιιιιι|3, ηιυϋο Πι ρτβνΐοτ: $°<ρι'ιΙβιη ιχ ιιιυϋβ-

ΓΪδ ίΙΙίυδ ρι-οδρεηΟΙβ ιιιείιυβ ΓηΙ:ιιιιίΐ;ιΐ.•ιιι βιιαιη ΊιιΐιΊ-

Ι'Κ'ι; νικιι ει (]υϊ εχίΓΡίηπ ρΓεηιυηΐιΐΓ ρ^.βΐιΐε, ΐιιιη

(ΙοΙεηΐ 3Γηιΐ8, ειιιιι ϋίνίΐρδ ΠΠδ ίη ηιειιίοιη νβιιβηιιΐ.

Νεςιιε νει•ο εηΐβιτιίΐοίΐιηι Ιιοε Οιιΐιιηι Γαίΐ, ο,υοιΙ Ιιιε

ΙΜιργΟλ ιιοιι ΙΐίΐηεΓεΙ, ίΙΙ.ι 1ι:ιΙιηγρΙ, δεο" ςιιοο" .πηιιΙ.ι βδ-

δβΐ : ηεηιιε ηιιοιΐ 3•ηιιι1;ι Ιίιιΐυιιι βδδεί, νεπιηι εΐϊ.-ιιιι

φκκΐ ίρδβηι 3ΐΙ ίηειιηϋίιιιιι ρΓονοεαΓεί, βο ςυοο" ΊΙΙαιιι

ΒρβΓηεΓβΐ. ϋβυδ αιιίειιι ευιη Ιιοε οεπιει^ι, (ο'βηΐι.ιι,

61 Λ'οιι άίάΗ «' ϋιιιΐιίιι>ι\. ϊιια,ιιίι, βΐίυιη καιηάαηι Ιη-

ΙηΙιιΐίιιικ-ηι (}ιιι ίί αιπιιιιΐιηιΐ Ιηίΐίιίαιη αιιίιηα• ι'ίιΐί (\.

Κις. 1. 6). ()ιιί(Ι ΡδΙ, Ν.ππιί/κ,ϋ ΐηΐηιΐ,ιΐίαίπ'ηι ήιι$ί

ί)\ά ηοιι ροιοδΙ, ίιιηιιίι, ο ιιιιι νίϋειιίριη ίΙΙηπι α•φι<ι

ηιιιιιιο ρ:ιΙ;ιηιί[.ιΐΐ'ΐιι Γι•ρτε , ροΐιίίχιϊδδβ | ηΠυιη ε]ιΐδ ;

ηιιαιιινίδ βαιιι επιείΐπ, (ΙοΙογο, βΓΠίβί νϊιΙεΓβΙ, ιιιοϊγο-

ιιίιι Ι.ίιιιριι ε]ιΐδ ηοιι (ΙίδειίδΝίΙ, ιιι ηι.ι]υδ :ιΙμ|ιιι,Ι ιιιοΜ-

ιεΙυΓ. ΙΙ;εε ηε Ιαιιιιριαιιι 3ΐίυ<1 3^6ΐιΐ68 ηικίϊιιιιηι•;, δειΐ

ιιΐ3χίιη3ΐη ρΐηίοβορίιίβιη Ιιϊηε <1ϊ»ο:ιιιιυ5 ', ει δί ηιηικίο

ίιι ηιηΐιιιιι αΙϊ«|ΐιη<1 ϊιιείιίεηηιιΐδ, Ιίρι-1 ιΐοΐβαιηιΐδ, Ιίρρ{

ΙιιηοΐιΙβιιιιΐΓ, ΙίεεΙ ϊιιΐοΐεηιΐιϊΐε ιιιιϋίδ ιικιΐιιιιι \ΙιΙβ.ιΙιΐΓι

ηβ ριορεινιιιιΐδ. ιιεε :ιιιίηι>> εοηείιΐιιιιιΐδ, δειΙ Ι»ι•ί ρτο-

τίϋβιιΐίαιιι εχδρβΡΙυιιιιΐδ. ΙΙΙβ ιι:ιιιιιριρ ριοΐκ: ιιονίΙ,

ςιΐ3ΐιοΌ ϊΙΙικΙ (Ιί>ειι1ϊεικ1υιιι νί ι. ιριικΙ Ιηδΐιιί3ΐιι ιιοϋϊ•

ριτίΐ : ι,ιιοιΙ ει ίδΐί εοιιΐίςίι. Νοιι ειιίηι ιριθ(1 ΐρ>»ιιιθ(1ίο

ρΓΟδΡιριειεΙιιι• , 3ΐιΙ 3\εΓ8ηιεΐιΐΓ, Ι)ριΐ8 ειιιιείιΐίβηΐ

νιιΐναηι ^ι>3. κειΙ ιιι ΓοΓβϊ ιιοΐιίδ ρΐιϋοδορίιία• ΓεΝεΓίηΊ,

(|(ΐ:ι ρΓ.ιιΙίΐα ιιιιιΙιργ Γαϊι, βϊιι$;*|ΐια (ϊιΐρί ιΐϊνϊιϊηδ εοηδρί•

(■(ΤιΊΙΙΙΙ•., 38 ΙΙοΙϋΓίοΙ (ΊΙΙ ί||»||| ΙΐΙΙΜ' ίΐ|) 60 Γ||ί.<|6 Π'ιΙ-

(Ιιι.Ίκι (■' (,ΊΐιΐίιΡΓΡίιιιΐδ. ΑικΙί νρΓΟ οιί.ιιιι ηυχ δρςηαη-

Ιιιγ. Κι ηο [αάι•6αί, ίιι<|υίι, ύηφιΐ'η πιιιιίί α ηιιΐιο ιαη-

ροτι, ιυιη ακαιάακί χρω ϊη άοηινιη Οοηύηΐ. Ει ΙτίιΙα-

ί'υΐιΐΓ, π ρΙοηιΐΜΐΐ, (Ι ηοη οοιηιάΐϋαΐ (Ι. Ι{^. 1.7).

1 (;οΙΙ>. οΊιο οι Γ.οβ., κά Ιικ ιηβχϊηκηιι ρΐιίΐυ,ιομίιαηαι ρΐιί-

ΙοβορΙιίίΐιιι.



6-,!> δ. Ι0ΑΝΝΙ5 αίΚΥδΟδΐΟΜΙ Ακεπιρ.ρ. εοΝβΤΑΝΤίΝΟΡ. <;ίβ

Ιιιιβιιδΐι$ ιΐοίοι-, ύίυΐιΐπΐί :ρ§πΙΟιΙο, ιιο:ι άπο »Γ68\β

ιϋβκ, ικ-ε νίβ'ιιαϊ, ηβε οοιιΐιιιη, ιιβο πι'ιΙΙε, ιιβο Ιηβ ««>!'-

όΥιη : ιιιοΐιίδ .ιηηϊδ (ΙοΙεΙκιΙ μοΙϊργ, ει οηιοίιίΒΛίϋΓ ; Ιιοο

εηίοι οδΐ ϊΐ'αϋ. Α ηιαίΐο Ιεηιροτε (α): νει-οηιΐλΐιιοη ικιιι

ίιηραιίβηίει• ΙυΓιΐ, ιιβιμιβ ΙβηιροΓ'ιβ ΙοηβϋικΙο ρΐιϋοίο-

ρΐιϊαηι β]ιΐ3 «υρ'τηνίΐ, οειριβ ρπιΐιπι »•1 οοηνϊε'ι» ίρΜίιβ

χιουίτ. 8οιΙ οηΙηΙ «δδίιΐοο :ιο δΐιρρίκίΐιαΐ : Ί"0,Ι

ουιιοΊιοδ ιιι.»]ι« ο>4, οϊιΐϋίμιβ ροιϊδΜο.οιο ρι-β.ι Πβιιιη

■ιιιοΓειιι ίιιιΐίοβΐ, ηοιι δίιιιρίίιίίοι• Ιιηηο ιρβαιη οΐιΐίιιοιβ

(ιΐίιιιη 0|ΐ1»1*ηΐ, δβιΐ ϋοο ΓγηοΙιιιπ αΊοηι-β, βιφιβ ιιιογϊ

8111 |ΗΊΙ|ιίΐί*& "ΠΟΠΟ, 30 ρΓΗΗΑϋΡΙ! ΪΚΐΪΗβ ρΓΟΙΐΓΐϋδϊ<>Ιΐί$

ιοει-οπίοι» Γΐ;ΓβΓΓβ. 13η(1ο ϊ«1 εοιιδίίΐΤ Εχ ϋβ νβι-υί$φιχ

δοηουηΐυι•. δείΓιδ οΐίαοο οοιηεδ ωοϋιτίΐιοδ ρι-ορίει•

ΤΙΓΟδ ίΐ)Ιθ1•Τ3Ικΐ3Ι» βδΜ δίοι ίΐίοίοιη. διιιιΐ βιιϊηι Ιιο-

ιιιΐιιβδ ρίοπιιιί 1301 ίιιιιιιαιιοδ, ϋΐ οιιιϋβπΐιιΐδ νίΐΐο νβΓ-

ΙμιιΙ, δι Γοπβ ηοιι ρητίαοί, ηοο μίοιιΙ' Ιιοο ραποικίϊ

ιίοιιιοη α"β οα;1ί8 3ΐηοβ α ρΐΌνϊοΥοΙίη ϋίνίιια οπ5'ιιη;πι

ΐηιηβΓβ, 30 ηε<|θβ ιιηΐιιπιιη ηιοΐίβι-ϊ*, ηοςιιβ οοιι^ΓΟδ-

8(ΐιΐ). ηε(|ΐιβ 3ϋϋ(1 ψιίϋο,ηαηι βο" Ιιοο ρβΓ δβ κηΠΐοβΓΟ.

Υρπιηιίαηιεη ηιουηνίδ δοίιιηΐ ϊιιιιηοπίο δβ νίΐίο νβΓίο-

ι-ο, βχρι-οίΗ-βηΐ βΐ »νβΐδηιι1ιιι• ροιβχρε, ηοι<(κ; ίΚαι-οπ»

ΟΟΗδΟΓίίο ιΙι.•Ιι•(•1;ιηΙιΐΓ.

5. νίϋεαιηι» βι-ρι, ιιιιιη Ιιοϊο ιιιιιΐίκι ϊ ηοο ϊρ$υιη

πγο'κΙοιίΙ. Ναι» δι ϋβδροοίαηι ψιίιίοιιι ϊΙΙαοι, οοιιίεηι-

ριαηι οΐ εοηΐιιιηβΐϋδ ϊΙΓοοίηηι νΐιΐβπδ, ηοο,υρ βηΐί» αριιά

ιιιιιηίοοι νβΙβΓΡ, ψιϊ ιιβο υϋ3 ίρδαηι υοηενοΐι ηΐί.ι ο >ηι•

ρ|(<ΐ9ΐαΓ, "ιαΥίΓΟη ϋΐβιη ΙίΙίιιηι βχορίαδδβ οοιοΊοογο

ροίοπδ, υΐ ιιιιιΐΐα ΓιύΊιάα βΐ 1ϊΙ)0Γΐ:ιΐβ (ρικΙβΓβΙ, βονίπ)

£Γ»ΙίθΓ ΙίΟΓΟί. δϊΐΐ :1Ι11ΓΙ11 ΓΟΙίΐΓίΙΠΙΗ» (ΙβρΓβΟβΙΐάεΠϋ,

63ΐΐΗ|ΐιβ βγλνογοι» ΊΙΙη Γοίδββ, <μι;ι• ΙίΙιοι-οδ Ιιαοουα!,

<]ΐιθ(1 β3ηι νΪΓ δου& ηΐί]οπ Ιιρηονοΐεηΐία ( οηΐ| 1<:( ΐοη:-

Ιιιγ, ΙΓιηο βρρανβΐ ηοη ου Ιιιιηηιηοοι ηΐίφκ-ιη ηΟΌεΐυοι,

ικ-ηοβ ιιΐ ν'ιπιιη δίΙ>ί ηιη^ίδ οοικίϋαΓοΙ, <•:ιιιι ορίίΐδδβ

Ι,ίΗΤΟδ, δβ(1 οΐ) βιιιη ο;»π<;ιιιι, ψι.ιιιι ιΐίχίιιιυ*. ΙΙιηΙι:

ί-ίιιιΐ' Ιιοο Γκμιβΐ! Λιιιΐί Ιιοο ιΐίοειιίειη «ικ-Ιοπίμ. Νοη

οιιιηι Ιιοο ΐοιηοΓβ ροδαίΐ, δβϋ ιιΐ ιιιιιΓκ.τίδ νϊΠιιΙβιιι

ηό'ΐιθ•ο:ΐδ. 0»ί<1 εΐ'ί!" ίπιρια ΐΙΙο'ί ΟίΙϊ^ώαΙ ειιίιη Αηηιιηι

ΕΙαηια %νψ(τ ΡΗεηαηηαηι (1. Βί*/. 1. 5). Ιΐοίιιϋο ριιπο

ιΐιηι ΊΙΙιιιι νΐιΙεΓεΙ ηοιι οοιηβϋβΓβ, δβϋ ρ1θΓ3ΓΡ, ϊιιςυίΐ :

Ορια ε&ι Μι, ηαία ρΙοτα$? ει αιτ ηοιι εοηιβάΪ8? εί <:«»•

ητίεταΐ ιέ ευτ ίκιιηι ? ηοηηε Βοηια ερο ίιοΐ ααρεν 4ε(ειη

βιο$ (ΙΰίίΙ. ν. 8)? νΐϋοδ ηοαιιι ίΙΙϊ ϋβνίιιείυδ βδδθ? ει

ε]»;* ιηιΐδ!» ροΐ'ιυδ (ΙοΙεΙηΙ, ιιοη ςηο»! Ιΐϋβπδ οαητβΐ,

$0(1 ιρκχΙ ΐΐ'ί>ΐοηι ϊ11:ιιη ει ιικϋΓΟΓΟ εοιιΓβοΙιιιιι νϊϋεΓΒΐϊ

Νοη Ιιιιιιβη ροΓδυαδΊΐ, ιιΐ ιι-ίϋίΊιίιιιη ιΙίδουΙβΓβΙ. Νιιη

βιιϊηι ρπιρίιτ ίΙΙιιιη Ιϋίυιιι ηυοτευαΐ, ««ίΙ ιιΐ βϋφΐι'ΐη

ϋειι Ι'γιιγΙιιμι εχΙΓιυεΓοΙ. Ει ιηττεχ'η, ίιΐ'ρΓιΙ, ροχιμιαιη

ϊρ»ϊ εοηιεάεταηΐ ίη ΞεΙοοι', ει ύ'ώεταηΐ, ει ιΐείΐι οοταιη

1)ο»ώιο (Ιΰίά. ι•. 9) Νοιι δίηο οβιΐδβ (ΙίεΙυηι ε»1 Ιι»ο

•μιοιρίΓ, Ι'οιίφιαιη εοτηεάεταιιί, ει ΜύεταηΙ : >εϋ ία ϊιι-

ΐοΙϋκ3$, ΐ|'ΐ<»1 ;ι!ϋ νοίιιρίιιΐίΐιιΐδ 61 οιίο ιειηριΐδ Ιιιιρβ:.—

(ΙιιιιΙ, ίΙΙικΙ (Μΐιι ρΐ'οϋίΐιιΐδ αε ΙαοΓγηιίδ ίιιιροιιϋϊ^κβ.

<|ιηη1 βιιΙιΓί» ρΙιΐΓ'ιιιιιιιυ ;κ•. νϊςϊΐηιΐδ β$$οΐ. Ει ϋεΐίι εο-

ταιη ϋοηώιο : ει ΗεΙϊ $αεεηΙοι, ϊιιηιΓ.Ι, $εάεΙ>αΐ ιιιρετ

κΐί,ι,η ία ίϊαιΐη'ώιιι ίειηρίί ΰουιίηί. Νε Ιιοο ψιϊιίειιι Ιι-

πιογο ηο$ϊΐυιιι ε«ΐ> "β/ϊ χκεηίοί ιεάεϋαΐ ίη /ι'»ιίηίί>Μ«

» 5ί1ίΧΗ, 1168• βίΟοΙΙ). 110118.

(Η) ΙΙηγ, ιι ιιινΙΙΟ Ιοηρονε (άλ).' έξ ίχανοϋ, φη»ίν;,ι1β-

ΡΓϊΐιΙ ίΐι ΚιΙίΙο; 5ί-ί1 ΟοΙΙ)θΓΐίηϊ Ιΐ:ι!ιι•ιιΙ.

ιεηψίϊ Ποηιϊιιί; >β.Ι ιιΐ Γογυογ ιιιιιΐϊ τϊ» ιιδίοηιίαίιιτ. Ναιιι

ιιι δ:ι-ρε ν'κΐιι.ι ιιιιιΐίιτ αυχίΐϊο ϋβδίΐΐυΐ.ι αε οΌ^βΓία, οοη-

ΐιιιικΊίίί. 3ε νηι-ϋδ ϊη}ιΐΓϋδ ηΙΤοιίιι, ο» ι ιιι ΓοΠυ ϊιηιηϊυεί

Ιπΐ|ΐβΐ'ίΐΙθΓΪδ3ΐ1ν6ΐιΙιΐδ, 8:ιΙ(ΊΙΪιίΙιιι<, (Ί,νρΐ'ίΐΓ^πιϊΙϊιίυΐ'.δ,

ει|ΐιΐιίΙιιι$, ηΜικρκ: ιιιιιΐιο Γ;ιηιιιΙίιίο ρι-.ι ιίίΙοιιΙο, ιιιϊιιϊ-

πΐ6 ΙργγοΙιιγ, ιιβηιιε ρ ιΙγοιιο ίηιΙίςιΊ, βρ(Ι οιιιηοδ ϊΙΙοί

ρρ.ιτιιιιιρριΐδ ιιιιιΙΐ3 πιηι ΙίιΙικϊη Ιιηρεΐ'3ΐι>Π!ΐιι :ι11«)φιί•

Ιογ $υ:ιιιιςυβ οαΐϊΐιι'ιίαίειιι (ΙβρΙοΓηι, 3ι1 ι.^ιιβ »ΙΙο<|υ ιιιιι

αϊ) ϊρ$α ηεοβδδίιαίο ϋβιΐιιοΐα : δίο ηίιηίηιιιι <Ί ιιιιιϋοΓ

Ϊ8ΐ:ι ιιοο ιτιιΐιιιίι, ι.βιριβ ίΙΙιιηι ρικίιιίΐ δβιΐϋΐιΐβ >:α•»τ-

(ΙοΙι' ριτ ί«ίρ.<ί3ΐα ροΙβΓΟ, 30 ιηιιΐΐ.1 (ιιιιι Ιί(1ιιΐ'Ϊ3 ;ιι1

ΙιιιρυπιΐοΓΟίιι «οιχ'ΐΙεΓβ, δεϋ ίιπριιΙ^ι ιΐΐ'ϋίιΐιτίο, η1ΐ(ΐιο

ίη (•;ι:1ιιιη ιιιοιιΐο 8ΐι1)νοιΐΓΐ, ΐ.ιηΊ(|υαιιι ίρ$ιιιη ε ηΐιιβι-ο-

Ιιιι- Οειιιιι, ίΐη ευοι κιιιιιιιιο ϋΐιιηι ΓετνοΓε εοπιρβΙϋιΙ) ι).

ΟπίιΙ ν. γο »Ί|? Ι ιιιο νεΓΟ ιιιιΙΙηιιι νριΊιΐιιιι ριίιιίΐΊΐϋΙΐί',

δεϋ ΜιΊιιιιιη ρΐ'χιιιίπίΐ ρχοηϋιιιιι, 61 ε;ιΙκΙο$ Ι;ιεΓνιυ:ι-

πιιιι ιίνοδ ιΊΓιιικΙϊΐ. 1.1 δίεοί, ειιηι ϊιιι1ιη•$ ϋΐ'οίιΐιιιιΐ,

ΙβΙΙιΐδ ίρΝ3 (Ιιιγϊογ ϊι-π^αη ει ειηοΐΐϊια δείρδ >ιη Γιι•-ίΙίιΐ8

ηιΐ ρπκΐιιοοιιιΐ.ΐϋ Γι•ιικ«ϊδ εχείΟΙ, $ϊε εΐίιιιιι ίιι Ιι:ι*: υκι-

Ιίειε οιιηΓι^ίι. δίιριίύΌηι Ιααιηυαιη ιιΙι ΊυιύηΙιιΐδ ιριϊ-

ΙκίΜίαιη 3 Ι;ιει νηιίκ ειιιοΐϋΐα νυΐνιι, ι•ι ιΙοΙοΓβ οαΐβϋιο,ΐα

ΓΟΟρΊΐ 3(1 ρι;ι•<•1:ΐΓ:ιιιι Ικιηο ΙΜιοιίιιίιιιι ρΓοεΓ63ΐίοιιβιιι

(:χι•ίΙ;ιιί. Αιιιϋ:ιηΊ08 ηυΙβοΊ ίρ$» νοι•1>:ι, ριιΐιΊπαιικριο

ίδΙ3ΐιι δΐιρρϋεαίίιιιιειιι. ΙΊυταη», ίπηοΐΐ, ρίοηινίι, «ι νο•

Ιηιη νυνίΐ Ωοιιώιο άίεεηι, Αοοναϊβομινι; Ει,οϊ Όμιλοι η

(Ι. Ηεα;. 1. 10. 11). ΤΓΟίηεηιΙα νβΓοα βΐ 1ιογγοπ5 ρίο-

03; Γοείεφιβ Γαειυηι ε$1 3 δεηρίΟΓε, ουιιι ίη ηοδίπιιιι

Ιίιΐ{ΐΐ3ΐη 6.1 ηοιι ΐΓ.ιπδΙιιΙΚ: ιιριρκ• ειιϊηι ρπιρπ.ι γο-

ΙειιΙ:ι νίιΊυΐβ ίη ϋΜΌΐιιη ί1Ι;ι $επιιοηβιιι ειιιινεηείΌ

ριιΐιιίΜίΜ. Νεο οηο ΊΙΙηιιι νοοιυιιΐο ιιμΓιογ ηρροΙΙανϊι,

ί-βιΙ ρΐιιΐ'ίΐιιΐδ φΐχ ίΐϋ Ιηΐιιιιιηΐιιΐ', ιιΐ ηιιιοιχ-ιιι «τ^η ΐΙ-

1 υ ιιι δΐιιιηι, ει απίειιίειο αΙΤοείυιιι οβίβιιΟιβΓοί. Ει βϊειιΐ

φιί ΙίΙ>εΙ1ο$ ΜίρρΙϊοεδ οΟοΓβικΙοί• Ιιημρΐ'.ιΐιΐΓί μτ.ΙηινΙ,

ιιοι) ιιηιιιιι ίιιίυπιιιΐ ιιοπιεη, βειΐ, ΤιίιιιιιρΙιαΙοΓΟίη, Αο-

ςιΐδΐυιιι, ΙιιιρεηιΐοΓεηι,. ει »1ώ ι.ηυΐΐα $α1>1ίηιίοΓ3 ί»ιΙ$

ευοι :ΐ(Ι(ϋ(Ιεΐ'ίηΐ, (ιιιιι (Ιειιιυιιι βιι3$ ρι-εεβ$ οΙΓεηιιιΐ : $:ε

61 ί$13 ευιο Ιίϋεΐίοιιι ΐ|ΐιπιιιΙ:ιιη $ιιρρΙίεεηι οΟργγοΙ Ι>βο,

ιιιοΐΐα ίιι εχιιηΐίιι δυρρΙίοαΐϊοηί$ $ιιχ ιιοιιιϊιια ροιιίι,

οιιιι ιιΐ 30001011), 01 ;ιΐιΙΐ! ιΐίχί, ρι•ορπιιιιι, Ιιιιιι 01 Ιιο-

ιιοΓβηι ίιιιΓιορί, ηοο ρΓοδβιριίΐΟΓ εοιιι οοί διιρρίίι-,ι!.

Ειιίπινει-ο ρΓ006$ίρδ3$ ' (ΙίΓΐιινΊι ιΐπίοΐ' : (|ΐι:ιρι<>]>ΐι-ι ει

εοιιΓβδίΊηι εχαο«]ίΐ3 ε$ι,. οοιιι, ίΙΙαδ αιίοιοιίιιιη ρπκ1ι•ιιΐ. γ

ίεηρβίδδΡί. Τ»Ιοδ ςιιίρρε δοιιΐ, (]ΐι;ι: οχ βιιίιυί (ΙοΙοιό

ΓιιικΙιιιιΙιιγ ΟΓαιίοιιεβ. Ναηι ρπ> εΐιηι-ι» Γιιίι ηιβιιδ β]θδ,

ρι•ο εηίπιιιο ϋιι^ιι», Ιηοι-νοι» ριο αΐταιορηίο : ιριαιιι ιιύ

εααδ:ιιιι ;κΙ Ιιιιιιε ηβ-ριο ιΐϊοι» ε]υ$ δορρίίοαίίο ρβηιΐ3:ι-

βίΐ. Ι;ιι1βί(Ί).Ιΐ'8 (|θϊρρβ ίϊιιηΐ (']ι^ιηιΐ(1Ί ΙίΐθΓ;ΐ•, (ρκο ίΙΙυ

Γιηοΐχ Γιιεηιιΐ Αΐηιιιειιΐο. Λΐιριι; εχοΓίΙίοιο ιριίιίεοι Ιι-

ΙκΊΙί δΐιρρίίείδ 1:ι1ε Γιιίι ; ηοχ νοιο δβηοοιιΙΟΓ, ιριχιιηιιι.'

ϋι τειριάεηί ταρεχβη*, ϊηιριίΐ, νιρετ Ηιιηιΐΐίαΐϊοηεηι

αηείΙΙαι ιηα•(\. Περ. 1.11). Ν' ■( (Ιιιιιι ψιί*1ι|ΐιαιιΐ3εεερίι,

ει :ι ρπ>ιιιί$>ίυιιε ηΐ'αΐΊοηίδ οΊιχίΙ ολογιΙιιιιιι. Κειτιοιιε-

1-31 ογ ΙΙιίιιιι, εοοι ιιίΐιιΐιΐηιιι ιιι.ιιιϊΐιοδ ΙειιεαΙ. Α«1ε»

ΓβΓνεΙιαΐ, οι αιΐ Ιιοο ροιίοδ ηο.-ιιη 3(1 ίΙΙικΙ α>ρΪΓ.ιΙ):ιΐ.

ί(1εοΐ|θϋ β'ιυί ΙίΙίοιη ιΐατί ρΓοιαΙιιιΐιΐΓ. 5ί Γ«ρ/<.ιβηι γγ-.

ί/κΊι'ΐίί «ιρβΓ ΙιαιιιίΙίαίιοηειη ιιικίΙΙιν Ιιια'. ΙΐιιρΙίοί ]ιιιβ

ιιίΐΟΓ, ίηςοίι, δΡΓνίΐιιΐίδ, οι ο:ι1αιοϊΐηΐίδ. Ειάα ηιΜ «μ

ι α>11>., Ιω» |'Γ«.'< ι'\ 01 Μ»- εΐίΐΐιι Ι1β({.
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μήχος της λύπης, ού δύο χα\ τρεις ήμέραι, ουδέ

είχησι χα\ εκατόν, οϋδϊ χίλια•, κα'ι δ\ς τοσαΰται * αλλ",

Έξ Ικανού, φηΛν, έτη πολλά λυπουμένη κα\ δδυ-

νωμένη ήν ή γυνή ■ τούτο γάρ έστι τδ, 'ΑΛύ Ιχανοϋ •

καϊ δμως •ύκ άπεδυσπέτησεν, ουδέ ήλεγξεν αυτής

τήν φιλοσοφίαν τού χρόνου τδ μήκος, ουδέ τα ονείδη

χα\ αϊ λοιδορίαι της αντιζήλου, άλλ' ηύχετο συνεχώς

χα\ ικέτευε• χα\ τδ δη μείζον απάντων, καϊ δ μά

λιστα δείκνυσιν αυτής τδν περ\ τδν Θεδν πόθον, ότι

<>ύχ απλώς αύτδ τούτο τδ παιδίον κτήσασθαι έπεθύ-

μει, άλλα χαρπδν άναθεϊναι τώ θείο, κα\ της οικείας

γαστρδς άπάρξασθαι, χα\ της χαλής ταύτης υποσχέ

σεως λαβείν τδν μισθόν. Πόθεν τούτο δήλον ; Έχ τών

μετά ταύτα βημάτων, "Ιστέ γάρ δήπου πάντες, ότι

ταϊς γυναιξί διά τους Ανδρας μάλιστα άφδρητον ή

άπαιδία. Πολλο\ γάρ τών ανθρώπων ούτως άλδγως

διάκεινται, ώς ταϊς γυναιξίν έγχαλείν, έπειδάν μη

τίκτωσιν, ούχ είδότες ότι τδ τεχείν άνωθεν έχει τήν

αρχήν, άπδ τής τού θεού προνοίας, χα\ ούτε γυναι

κός φύσις, ούτε συνουσία, ούτε άλλο ουδέν αύταρχές

πρδς τούτο έστιν. Άλλ' όμως, καίτοι γε εΐβότες ότι

άόίχως έγχαλοΰσιν, όνειδίζουσι, κα\ αποστρέφονται

πολλάχις, κα\ ούχ ήδέως πρδς αύτάς ϊχουσιν.

ε'. Πβωμεν τοίνυν κα\ έπ\ ταύτης τής γυναικδς εί

τούτο συνέβαινεν. "Αν μεν γάρ Γδης αυτήν καταφρο-

νουμένην, άτιμαζομένην, ύβριζομένην, πα^ησίαν

ούχ Ιχουσαν πρδς τδν άνδρα, ουδέ πολλής άπολαύου-

σαν τής εύνοιας, δυνήση στοχάσασθαι, δτι δ:ά τούτο

έπεθύμει παιδίου, ίνα παδ(}ησίαν έχη κα\ έλευθερίαν

«τολλήν, κα\ ποθεινοτέρχ γένηται τψ άνδρί. "Αν δε

τουναντίον άπαν εύρης, αυτήν τής τά παιδία έχούσης

μάλλον άγαπωμένην, κα\ πλείονος άπολαύουσαν εύ-

νοίας, εδδηλον ότι ού δι' άνθρώπινόν τι, ούδ' ίνα τδν

άνδρα έπισπάσηται μάλλον, έπεθύμει παιδίου, άλλα

ίιά τήν είρημένην αίτίαν. Πόθεν ούν τούτο δηλον;

[707] Άκουσον αυτού τού συγγραφέως αύτδ λέγον

τος• ουδέ γάρ απλώς αύτδ τέθειχεν, άλλ' ίνα τής

γυναιχδς μάθης τήν άρετήν. Τί ούν οίτός φησιν ;

Ήγάπα γαρ ό ΈΛχανά τήν "Ανναν υπέρ τήν Φε-

ιτάνναν. Είτα μετά ταύτα Ιδών αυτήν ούχ έσΟίουσαν,

άλλα κλαίουσαν, φησί• ΤΙ ΐστι σοι, δτι χΛαίεις; χαΐ

Ινα τί ούχ έσθίεις; χαΐ Ίνα τί τύχτει σε ή

καρδία σου ; ουκ αγαθός έγώ σοι υπέρ δέκα τέ

κνα; Όράς πώς αυτής έξήρτητο, χα\ υπέρ έχείνης

ήλγει πλέον, ού διά τδ μή ϊχειν παιδία, άλλα διά τδ

4ράν άθυμοΰσαν αυτήν και περιοδυνία χατεχομένην ;

"Αλλ' όμως ούχ ϊπεισεν αυτήν άποστήναι τής άθυ-

μίας. Ού γάρ δι' αύτδν έζήτει τδ παιδίον, άλλ' ίνα

τινά χαρπδν έπιδείξηται τώ θεώ. ΚαΙ ανέστη, φησί,

μετά τύ ραγείν αΰτους έν ΣηΛώμ*, χαΐ μετά τύ

πιε'ιν, χαΐ χατέστη έ*•ώχιον Κυρίου. Ούχ απλώς

ουδέ τούτο είρηται, δτι Μετά τύ ραγεΐν χαΐ πιεϊν

άλλ' ίνα μάθης, δτι τδν καιρδν, 8ν άνίσεω; έτεροι

χα'ι άδε{ας ποιούνται , τούτον ευχής κα\ δακρύων

έποιείτο καιρδν, διά τδ σφόδρα νήφειν κα\ έγρηγο-

ρέναι. Καϊ χατέστη έιιΐιπιον Κυρίου • χαϊ ΉΛεΙ ό

Ιτρεύς, φησ\ν, έχάθητο επί τον δίφρου επί των

φΧιών ναοϋ Κυρίου. Ουδέ τούτο απλώς εΓρηται, δτι

δ 'ΙΙΛεΙ ό Ιερενς έχάθητο επί τών φΛιών ναοϋ

Κυρίου • άλλ' υπέρ τοΰ δείξαι τήν θερμότητα τής

γυναικός. Καθάπερ γάρ χήρα πολλάκις γυνή απρο

στάτευτο; ούσα χαϊ ϊρημοί, επηρεαζόμενη, πολλά

■ Σ<Χώμ Πρ^ βΐ ΟοΙο. ιιιιιιχ.
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άβιχουμένη, βασιλέως είσελαύνειν μέλλοντος, δορυ

φόρων, άσπιδηφόρων, ιππέων, ετέρας πολλής θερα

πείας προαπαντώσης, ού καταπλήττεται, ουδέ προ-

στάτου δείται, άλλα πάντας αύτοϋς διατεμούσα μετά

πολλής έντυγχάνει τώ βασιλεΐ παρρησίας, τήν οί-

κείαν έκτραγωδούσα συμφοράν, τής ανάγκης αυτήν

χειραγωγούσης ■ ούτω δή κα\ αύτη ή γυνή οϋκ ήρυ-

Ορίασεν, ούκ ήσχύνΟη, τοΰ ιερέως καθήμενου, αύτη

δι' εαυτής αίτήσαι καΐ μ:τά πολλής τής πα/ΐρ'ησίας

τψ βασιλεϊ προσελΟεϊν • άλλ' ύπδ τοΰ πόθου πτερω-

Οεϊσα, καΐ προς τδν ούρανδν άναβάσα τϊ) διανοία,

ώς αύτδν όρώσα τδν θεδν, ούτοι μετά πάσης αύτώ

θερμότητος διελέγετο. Κα\ τί φησι ; Μάλλον δέ ούδεν

φθέγγεται πρότερον, άλλ' άπ' όδυρμών ποιείται τά

προοίμια, χαϊ θερμάς άφίησι πηγάς δακρύων. ΚαΙ

χαθάπερ, δμβρων χαταφερομένων, χα\ ή σκληρό

τερα γή χαταβρεχθείσα *> κα\ χαταμαλαχθεϊια, όα-

δίως έαυτήν πρδς τάς τών καρπών διεγείρει γονάς,

ούτω κα\ έπ\ τής γυναικδς ταύτης έγένετο. Καθάπερ

γάρ ύπ' 6μ6ρων τών δακρύων ή μήτρα μαλαττομένη ,

και διά τής οδύνης διαΟερμαινομίνη, πρδς τήν χα-

λήν έκείνην τεκνογονίαν ήρχετο διεγείρεσθαι. 'Ακού-

σιομεν 6έ κ«1 αυτών τών βημάτων, καΙ τής καλής

ταύτης Ικετηρίας. Κλαίουσα έχΛαυσε, φησί, χ(ύ

ηδξατο εϋχην τφΚυρΙψ, Λέγουσα• ΑΔΩΝΑΙ ΚΛ*-

Γ1Ε ΕΛΩ1 ΣΑΒΑΩΘ. Φοβερά τά βήματα. κα\ φρίκης

γέμοντα• κα\ χαλώς έποιησεν δ συγγραφεύς μή μετ

ενεγχών αυτά πρδς τήν ήμετέραν φωνήν ού γάρ

ίσχυσε μετά τής οικείας αυτά αρετής μεταθεΐναι

πρδς τήν Ελλάδα γλώτταν. Ούκ άφ' ένδς [708] δέ

αύτδν έκάλεσε (ίήματο; ή γυνή, άλλ' άπδ πυλλών

τών προσόντων αύτώ, τδν περ\ αύτδν πόθον ένδει-

χνυμένη, χα\ τήν θερμήν διάΟεσιν. Κα\ καθάπερ Ά

τάς δεήσεις γράφοντες τώ βασιλεϊ, ούχ έντιθέασιν Εν

όνομα μόνον, άλλα τδν τροπαιοΰχον, τδν αύγουστίν,

τδν αυτοκράτορα, καΐ πολλά Ιτερα τούτων άνω προ-

θέντες. τότε ποιούνται τήν Ικετηρίαν • ούτω χα\ αύτη

δέησίν τίνα άναφέρουσα τψ θεώ, πολλά τίθησιν έν

τώ προοιμίω τής δεήσεως ονόματα, τήν τε οϊκείαν

διάΟεσιν ένδεικνυμένη, καθάπερ Ιφθην ειπών, και

τήν εις τδν παραχαλούμενον τιμήν. Κα\ τήν δέησιν

αυτήν • ύπηγόρευσεν ή οδύνη • διδ κα\ ταχέως

ήχούετο μετά πολλής αυτήν γράψασα τής συνέσεως.

Τοιαΰται γάρ αϊ έξ οδύνης ψυχής γινόμεναι εύχαί.

ΚαΙ γάρ άντ\ χάρτου μέν ήν αυτής ή διάνοια, άντ\

καλάμου δέ ή γλώττα, τά δάκρυα δέ άντ\ μέλανος •

διδ χα\ μέχρι τής σήμερον ημέρας ή δέησις Ιμεινεν.

'Ανεξάλειπτα γάρ τά τοιαύτα γίνεται γράμματα,

άπερ άν έκείνω βαφ^ τώ μέλανι. Και τά μέν προοί

μια τής βεήσεως τοιαύτα• τά δέ έξης τίνα; Έάν

ί.ΊΐδΑέχων έχιβΛέψης, φησ\ν, έχΐ τήν ταπείνωση•

τής δούΛης σου. Ούτω ουδέν έλαβε, κα\ έξ υπο

σχέσεως τήν αρχήν έποιήσατο τής ευχής. "Αμείβεται

τδν θεδν ήοη, μηδέν έν χερσ\ κατέχουσα. Ούτως έζεε

και ώδινε πρδς τοϋτο μάλλον, ή πρδς εκείνο, χαϊ διά

τούτο ηύξατο λαβείν τδ παιδίον. 'Εάν επιβλέπων επί

βλεψης έπ\ τήν ταπείνωσιν τή; δούλης σου. Δύο δι

καιώματα, φησ'ιν, Εχω, τήν δουλείαν, και τήν συμφν

ράν. Καϊ δός μοι τή δοϋΛη σου σπέρμα ανδρός •

δώσω αυτύ έτώχιόν σου δοτόν. Τί έστιν, Ένώπιύν

•' Καταβραχεΐσα Κβ^. «Ι ΓοΙΙ). ιιιιιΐί

• ΟοΙΙί. ίίτ)ΐπν τβύτην «Ι ί-Ιο βΐίιπι Κβί•
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σου 6οτόι•;~Εχδαχο•* και δλόχληρον δοϋλον. 'Αφίσταμαι

τής εξουσίας άπάσης. Τοσούτον γάρ βούλομαι γενέ

σθαι μήτηρ μόνον, δσον τήν αρχήν παρ' έμοΰ λα

βείν τδ παιδίον, χα\ λοιπόν εξίσταμαι κα'ι παρα-

χωρώ.

ς'.ΚαΙσκόπει γυναικδςεύλάβειαν. Ούκ είπεν, Έάν

δώς μοι τρεις, τους δύο σοι δίδωμι, έάν δέ δύο, τδν

Ενα σοι δίδωμι• άλλ', έάν μόνον ένα δώς, δλόχληρον

άνατίθημί σοι τδν χαρπόν. ΚαΙ όινοτ χαΐ μέΟνσμα

ού μή αίεται. Ούπω έλαβε τδ παιδίον, χα\ ήδη δια-

■πλάτ-ει προφήτην, χα\ περ\ τής παιδοτροφίας αυ

τού διαλέγεται, κα\ συνθήχας ποιείται πρδς τδν

θεδν. "Ο παρρησίας γυναικός ! Επειδή καταβαλεϊν

ουδέ τότε είχε, διί τδ μηδίπω λαβείν, άπδ των μελ

λόντων χαταβάλλει τήν τιμήν. Κα\ χαθάπερ πολλοί

των γηπόνων έν πενία ζώντες έσχατη, χα\ άργύριον

ούκ έχοντες ώστε μόσχον ή πρόβατον πρίασθαι, έφ*

ημισεία παρά των δεσποτών αυτά λαμβάνουσιν, άπδ

των μελλόντων καρπών τήν τιμήν ύπισχνούμενοι

καταβαλεϊν ούτω δή καΐ αϋτη, μάλλον δέ κα\ πολλώ

πλέον έποίησεν. Ού γάρ έφ' ημισεία τδν υίδν λαμ

βάνει «αρά τοΰ θεού, άλλ' ώστε δλόκληρον αύτω

άποδοϋναι πάλιν, κα\ τήν παιδοτροφίαν καρπώσα-

σθαι. "Αρκούσαν γάρ άμοιβήν είναι ένόμισε, τδ πο-

νέσαι περ\ τδν τοΰ [109] θεοΰ ιερέα. Κα\ οίνον κα\

μέθυσμα ού μή πίεται, φησίν. Ούκ ένενόησε πρδς

έαυτήν, λέγουσα • Τ£ δέ « άν άπαλδ; ων Οπδ τής ύδρο-

ποσίας διαφθείρηται ; τί δέ άν ά^,ίωστία περιπίση;

τί δέ άν άποθάνη, νόσω παραδοθείς χαλεπή; Άλλ'

έννοήσασα δτι δ δούς αύτδν, αύτδς κα\ τής υγείας

προνοήσαι βυνήσεται, έξ αυτών τών σπάργανων κα\

τών ώδίνων είς τήν άγιωσύνην αύτδν ένεβίβασεν,

έπ\ τδν θεδν ρίψασα τδ πάν, καΐ πρδ τών ώδίνων ή

γαστήρ αυτής ήγιάζετο προφήτην έχουσα, κα\ ιερέα

κϋοΰσα, χαΐ τδ ανάθημα φέρουσα, ανάθημα έμψυ

χο*. Διά ταϋτα ήνείχετο άθυμούσης αυτής ό θεδς ,

διά τούτο βραδέως έδίδου, ίνα λαμπροτέραν αυτήν

τω τρόπω τοΰ τόκου ποιήση, ίνα δείξϊ) τήν φιλοσο-

φίαν. Κα\ γάρ είς τήν εύχήν καταστάσα ούκ έμνήσθη

τής αντιζήλου, ούκ είπεν αυτής τάς λοιδορίας, ούκ

ήνεγκεν εις μέσον τά ονείδη, ούκ είπεν 'Εκδίκησδν

με εκ τής μιαράς κα\ πονΤ[ρίς γυναικδς εκείνης•

απερ πολλα\ ποιοϋσι γυναίκες• άλλα μηδέ μνησθείσα

τών ονειδών εκείνων, περ\ τών αυτί} συμφερόντων

ηύχετο μόνον. Τούτο κα\ σύ ποίησον, άνθρωπε, χα\

δταν Γδης έχθρδν λυποϋντα, πρδς εκείνον μέν μηδέν

έχβάλης ρήμα πικρδν, μηδέ εύξη χατ' αύτοϋ πρδς

σέ άπεχθώς έχοντος- είσελθών δέ, καΐ τά γόνατα

χάμψας, καΐ δάκρυα άφε\ς, παρακαλεί τδν θεδν λΰ-

σαι τήν άθυμίαν, σβέσαι τήν λύπην όπερ ουν κα\

αύτη πεποϊηχε, χαΐ τά μέγιστα παρά τής έχθρας

έκαρ-ώσατο γυναικός. Εκείνη γάρ πρδς τδν τόκον

τοΰ παιδιού συνέπραξε. Κα\ πώς, έγώ λέγω. "Επειδή

ώνείδισεν, έθλιψε, κα\ μείζονα τήν όδϋνην είργάσατο,

άπδ τής οδύνης ή ευχή προσεκτικωτέρα γέγονεν, ή

ευχή τδν θεδν έπεσπάσατο, κα\ έπινεΰααι έποίησε,

χα\ ούτως δ Σαμουήλ έτέχθη. "Ωστε, έάν νήφωμεν,

ού μόνον ήμας οί έχΟρο'ι ουδέν παράβλαψα: δυνήσον-

ται, άλλα καΧ ώφελήσουσι τά μέγιστα, πρδς πάντα

ημάς σπουδαιότερου; εργαζόμενοι, μόνον άν μή

πρδς λοιδορίας κα\ ύβρεις, άλλα πρδς εύχάς εαυτούς

• Κοκ ή δαί ηίο βι ία εοςοβηΐί.

άγωμεν άπδ της παρ' εκείνων έγγινομένης ήμίκ

άθυμίας.

Τεκοΰσα δέ τδ παιΐΐον, έκάλεσεν αύτδ Σαμουήλ,

τουτέστιν,'Ακούσει θεού >>. Επειδή γάρ έκ του άχου-

σθήναι, και έξ ευχής αύτδν έλαβε, καΐ ούκ άπδ φύ

σεως, τής εργασίας τήν μνήμην, ώσπερ έν στήλη

χαλκή, τή προσηγορία τοΰ παιδιού λοιπδν έναπέθετο.

Και ούκ είπε,Καλέσωμεν αύτδν τψ ονόματι τοΰ πατρός

ούτοΰ, ή τοΰ θείου, ή τοΰ πάππου, ή τοΰ έπιπάππου •

άλλ' αύτδς δ δεδωκώς αύτδν, αύτδς κα\ τ$ προσηγορία

τοΰ παιδίου τιμάσθω, φησί. Ταύτην ζηλωσατε, γυναί

κες, ταύτην μιμησώμεθα, άνδρες, και τοσαΰτην περ>.

τά παιδία ποιώμεθα τήν έπιμέλειαν, ούτως έκτρέφωμεν

τους τεχθέντας, [710] ίν τί τοίς άλλοις άπασιν, έν τε

τψ τής σωφροσύνης λόγω. Ουδέν γάρ ούτω σπουδάζειν

χρή καΐ φροντίζειν τών νέων, ώς σωφροσύνης ένε

κεν κα\ σεμνότητος. Τοΰτο γάρ μάλιστ* τδ πάθος «

έκείναις ενοχλεί ταϊς ήλικίαις • κα\ βπερ 1*\ τών

λύχνων ποιοΰμεν, τοΰτο κα\ έπ\ τών παιδίων φυλάτ-

τωμεν. Πολλάκις γοΰν θεραπαινίδι λύχνον άπτοϋση

παρακελευόμεθα μή παραγαγεϊν τδν λύχνον, ένθα άν

ή καλάμη , ή χόρτος , ή τι τών τοιούτων, μήποτε

άγνοούντων ημών, σπινΟήρ τις έκπεσών, καΐ τής

ύλης έπιλαβόμενο; εκείνης, όλίκληρον έμπρήση τήν

οίκίαν • ταύτην κα\ έπ'ι τών παιδίων τήν πρόνοιαν

έχωμεν, κα\ μή παράγωμεν αυτών τάς δψεις, ένθα

θεραπαινίδες ασελγείς, ένθα κόραι άσωτοι, ένθα δοΰ-

λαι ακόλαστοι, άλλα κελεύωμεν, χα\ παρεγγυώμεν,

καν θεραπαινίδα τοιαύτην έχωμεν, κάν γείτονα, χ£ν

απλώς έτέραν τινά τοιαύτην, μήτε είς δψιν, μήτε

είς συνουσίαν λόγων τοίς νέοις έρχεσθαι, ώστε μή

σπινθήρα εκείθεν έκπεσόντα δλόκληρον άνάψαι τοΰ

•παιδίου τήν ψυχήν, κα\ άπαραμύθητον γενέσθαι τήν

συμφοράν. Μή θεαμάτων δέ μόνον, άλλα κα\ ακου

σμάτων αυτούς μαλθακών κα\ διακεκλασμένων άπ

άγωμεν, ίνα μή γοητεύηται διά τούτων αύτοϊς ή ψυχή"

μηδέ είς θέατρα αυτούς άνάγωμεν, μηδέ είς συμ

πόσια κα\ μέθας, άλλα τών θαλαμευομένων παρθέ

νων μάλλον ήμίν οί νέοι φυλαττέσθωσαν. Ουδέν γάρ

ούτω τήν ήλικίαν έκείνην κοσμεϊν πέφυκεν, ώς ό

τής σωφροσύνης στέφανος, και τδ πάσης ασέλγειας

καθαρεύοντα πρδς γάμον έλθείν. Ούτω χα'ι αϊ γυ

ναίκες αύτοίς γένοιντ' άν ποθειναί , δταν μή πορ-

νείαν ή ψυχή προμεμελετηκυία, μηδέ διεφθαρμένη

ή, δταν έκείνην είδως ί) τήν γυναίκα μόνον ό νέος

τήν γάμω συναφθεϊσαν αύτώ. Ούτω κα\ οί έρωτες

θερμότεροι, και ή εύνοια γνησιωτέρα, κα\ ή φιλί»

ακριβεστέρα γίνεται, δταν μετά τοιαύτης φυλακής

έπ\ τους γάμους οί νέοι βαδίζωσιν. Ώς τά γε νΰν

γινόμενα, ού γάμος έστ\ν, άλλ' απλώς χρημάτων εμ

πορία, χα\ καπηλεία. "Οταν γάρ κα\ πρδ τών γάμων

διεφθαρμένος δ νέος §, κα\ μετά τδν γάμον πάλιν

πρδς έτέραν βλέπη γυναίκα, τί τών γάμων δφελος,

είπε μοι ; Μείζων μέν ουν ή χόλασις, άσύγγνωστος ή

αμαρτία, δταν γυναικδς ένδον ούσης είς πόρνας εαυ

τόν καταισχύνη, κα\ μοιχείαν έργάζηται. Μετά γάρ

γυναίκα, κάν πόρνη ή Α ή προσφθειρομένη τώ γεγα-

μηκότι, μοιχεία τδ πράγμα έστι. Ταύτα δέ γίνεται,

1) Κρβ. ακούσει θεόν.

0 Ηίο ίΙίςιικΙ (1οβ»8β ρυΐϊΐδίν. : € 0οί βηΐπι,»• ϊηηαίι,ι σω

φροσύνη (1ιο;ιΙιΐΓ πάβος, 3111 έχείναις ήλιχίαις ένοχλείνΤ » ΑΙ

βΒοίίΒοηΙίυϊΐίίχβΓίιηεεβθάποσιώπησιν, βίροϋΐίΐυίΐηϋβαιη-

Ιίαβοΐίι (ϋ.ν η, τούτο γάρ τδ πάθος 30(Ιί(Η$$ε ΟΙιη 808ωπιυιη,

(Ιβ νίΐίο ι'οιιΐίποτιΐία; ο.ρρο$Ηο ΙοηυβηΙβπι. Ηυ]υ8ΐηο(ϋ ά*ο-

σιωπήσεις 3ρικΙ ΟπΒεόβ ΓΓβςυβαΙββ $υηΙ.

Ί ΟοΙΙ). υιό» κάν πόρνη μή ί, (μι» Κ'Οΐίυ εΐίεα) Γβπΐ

ρο$3βΐ, 56(1 αΐίυαι ίοιίίϋπι ρίΓβΓοί.
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ίίΙΙα• Ηια αηΐι'η ν'ιτϊ : ώώο ΊΙΙαά άαΐυηι (οηιιη (β. {)ιύι\

«51, €οταηι 1ε άαΐηηιΐ ΟοιΙίΙίΐίυηι ει ρΐαηβ δοΓνιηη.

Οηηιί ροίοδίιιΐο ηιε βΐχΐίοο. Εϋίοιιιΐί οιιίιιι Ιαηΐυηι ίίοπ

ιιυιΐβΓ ουρϊο, φιαίοηυδ α ηιο Γιϋιι$ ιΐυοβΐ ίη'ϋίυιιι, ΐιιιιι

«Ιοίηοβρβ πιβο ]υΓβ οβιΐο, 30 Γυι-βιΐδ ει Γβιιιιιιΐίο.

6. Αο νίιΐο ηιιιϋοπδ ρίβιαίβιη. Ναιι ϋίχίι, 8ί »Ι«•«1. τίδ

ηιίΐιί ΐΓββ, ιΐιιοδ ιίΐιί ιΐο : βίη βιιίοιη ιΐιιοδ, υηιιιιι άο ιϋιί :

βεϋ, 8ί υηιιιιι εοΐυιιι ϋουοι-ίδ, Ιοίιιηι ιίΐιί Γπιοΐιιιιι οοιι-

βοογο. /'.'( νϊηΐίΐιι εί οιηηβ ηιιοά ϊηώήατι ροΐβιΐ ιιοιι 1>ί-

(ΐίΐ. Νοιιιΐιιιη ΠΙϊιιηι αοοερίι, οι μπ\ ρπ)ρηβΐ;ιηι ϊιιΓογ-

ιη:ιΐ, 30 <1β ίΙΙίιΐδ οιΐυι αΐίοηο νοι-ίκι ΓμοϊΙ, οι ουιιι ϋ< ο

ρ.-ιοΐιιιιι ίιιίΐ. Ο οηηΠοΥηΐίβιη ιηυΐίοηβ! (ϊιιίη ιιοιι (ιιιιι

ρβκοΐνβι-β μοίοπιΐ, ψιοά ηοικίιιιιι βοοορίββοί, 3 ΓυΙυπς

δυιηρίιιιη ρΓοιϊιιπι ρει-δοΐνίΐ. Ει π,ιιοηκιιΙιιιουΊιιιι δχρε

ΠΐιιΙΐί 3£ΓΪουΙχ δίπηιηα ρι•655Ϊ ΟξεεΙαΙε, οιιιιι Ιαη: ιιιιι

ρεουηίχ ιιοιι δυρριΐ.ιΐ, ιιΐ νίΐιιΐιιιιι ροδδίηΐ αυ! ονειη

οιιιογο, Ιι;ιο οοικίίΐίοηο 3 άΌιιιίηίδ ο» αοοϊρϊιιιιΐ ηιιίιιιη-

Ιίί, υι ϊ.οιηί55θΐιι ΓπκΙυαιη γοιΙ(Ι:ιιιΙ, δβφιε ρι-ειίιιηι οχ

ίϋΐυιίϋ ιίοιίιιοΐιιιιι Γηιοΐίυιΐδ ροι-δοΐιιΐιιιοδ ρΐ'οηιίιΐυιιΐ :

8Ϊο οιίαιιι Ϊ8ΐα, νο Ι ροΓιυ* ιιι»]ιΐί> π,υίυΊΙβηι ρι-χδΐϊΐίΐ. Νοη

ΟΤΙΙΙΙΙ 03 ΟΟΙΙΐΙίΐίΟΙΙΟ, III 501111550111 ΓΐΊΙΟΙΙΙΙΙΙΙΙ ΓΟΐΜ.ιΙ,

ΙίΙίυηι ηοοίρίΙ, 5οι1 ιιΐ Ιοίιιιιι ίΙΙί ιΐοίιΐιΐο ιοβίίΐυ.ιΐ, οι

ΓπιοΙυιιιιι Ιοοο ΓιΙϋ ουΊιοαΙίοιιβιιι ηοεϊμϊαΙ. δυΓΠοίοιιΙοιιι

βοίΐΙΙ 6580 ΙΙΙΟΓΟΟίΙβΙΙΙ εΧΪ8ΐίΐ1Ι3νί[, ϋΐ 1:ΐΙ>0Γ68 8008 III

1)»•ί 5αοοπΙ(ΐΐϊ5 οιΙιιο.ιιίυιιοιιι ίιηροιιϋοΓοί. Κι υϊηιιηι <ί

οιιιηε ηιιοά ϊιιώηαΙ ηοη ο'ώεΐ, ίιιη,υίι. Νοη ϊΙΙί νοιιίΐ ίιι

ιιιοηίοιιι Ιιχο ημιι<1 86 ιΙίοβΓβ : ΟιιίιΙ νοι ο ΙίοΙ, 5Ϊ ϋυηι

ΙβηβΓ 051 ίιιΓ3ΐι$, ίπ,υχ ροΐιι β]υδ ν;ιΙι•ΙιιιΙϋ Ι.ιι);ιΙιιγΤ

υ,υίιΐ 8Ϊ ίη ιιιυΐ'1>υιη ίιιοίϋαΙ? ψιίϋ 8Ϊ (ρτανί ιιιογ1)ο ορ-

ρΓΟδδυδ ιηοΓίαΐυΓ? 8οι1 ουιιι 00£ίΐ385εΐ ουιιι, 3 ςυο

Γιιοιαΐ «Ι3ΐιΐ3, ροδ5β ίΙΙίυ.3 αυοουβ 5.ιηίι»ιί ρΓονίαοΓβ,

31) ίρ$ί5 ίηουιιαουϋδ οι ραι-Ιυδ δοουιιιϋιιίδ ϊη ββηοΐίιη-

Ιβηι ίΙΙιιηι ίηνβχίι, Οοοηυο γοιιι Ιοίηιη οοιηηιίϋΐΐ, εί

αηΐβ ρβιΊιιηι 53ηοιίΓιθ3θ3ΐιΐΓ ε]υδ ιιίοπίδ ϊη η,ιιο ρΓΟ-

ρϋοΐη (|05ΐ3υ3ΐυΐ', ει 5306Γ(1θ5 οοηοίρίοΐΜΐυι•, εί άοιιβ-

ΓΪυηι ΓβΓβΙιηΐιΐΓ, ϋοικιππηι, ίικριηηι, οιιϊιιιηίπιιι . Μοο

(ΙιυΓιιΐ5 03ΐη ηκΒΓΟΓβ ειιΐιΓιοί ροπιιίΐΐοΐιαι ϋουδ, ϊ(1οο

Ιαηΐβ «1;ιΙ):ιΐ, ιιΐ ε«ηι ίρ$ο ςοιιοΓβ ρηιΊιιβ ϋΙιΐ5ΐΓΪθΓ0ΐιι

ΓεάϋοΓΟί, υΐ ρΙιίΙθ8ορΙ)Ϊ3ηι ο]υβ βηίηιίηυο ιηοιΙοΓ.αίο-

ιιοηι 05(εη(1εΓε(. Νπιη ϊη οπιΐΐοηε ηοη ηιεηιϊηϊΐ ,τπιιι-

Ι.γ, ηοη ο]ιΐ5 οοιινίοϊα ηιοηιοΐϊνίι, ηοη ϊη ηιειίίιιιη ριο-

ΙΐΐΙίΐ «•]1Ι8 0ρρΓθΙ)ΓΪ3, ΙΙΟΙΙ ιΙΪΧΪΙ, ΙΊΐίίΟΟΓΟ 1110 (Ιο ϊιιι-

ρη>1)3 εί 8θοΙε$!3 ΝΙ.ι ιιιιιΙϊογο, ιριοϋ ιιιιιΙΐ;>: ί;ιοιιιιΙ

ιιιιιΓιοΓοβ : 8ει1 ιιοιριο ρηιΐιι-οηιιη γοοογιΙιιΙ.ί , ιΐο ϋβ

13Ι111ΙΙΙ1 (]ΙΙ;« 811)1 ρΓΟ(ΙθΓ3ΙΙΙ |>Γ0005 θ!ΤθΓθΙ)3|. Ιΐ3 ΓίΟ 1ϋ

<]ΐιοιριε, ίιι ϊ ηοη-.ο, ευιιιΐ]ΐιε νίι!επ8 ίιιίιιιίοιιιη άΌΙοΓΟ

αΓΙΐοϊΐ'ΐιίοιιι, ίιι οιιιη ηαίιίειη ιιιιΙΙιιιιι 3$ροΓΪυ$ νοιΊιυιη

ιιιϊΐΐ:ΐ8, ιιβ(|υο ηιαίβ ογ^3 Ιβ ηίΓοοίο ϊιηρΓεοεηδ : 8εά

ίη){10»115, 30 Πθΐ'13 £0ΙΙΪΙ>1]5, Γυ5Ϊ5ι|υθ 130Γ) ΠΜ5, ϋοΐΙΙΙΙ

ρΓβοβΓΟ, ιι! ΐΓΪ5ΐίΐίαιιι ϋΪ50ΐιΐί:ιΙ ιΙοΙιΐΓθΐιιΐ|υο Γ05ΐίη•^ιι;ιΐ;

ηιιοϋ Ιιιϊο ςηο>]υο ιηιιϋοΓ ΓοοίΙ, ηεε ιιιεϋίοοιοιιι Γγιι-

οΐιιιη βχ Ιη'ιιηΐοα εοΙΙοςίΐ. ΙΙΙα οιιίιιι αιΐ Ιιυιιο ρ.ΐΓΐυιιι

ΐιιίαιιΐίβ οίΗίιιοιίιΙιιιιι ορίΐιιΐ,ιία 631. Οιιο ρηοΐο ίι! ί;ι-

€111111 8ΪΙ, 6^0 (ΙίΓ.ΤΠΙ.ΟυίίΙ ορρΓΟοπα ,μοίηι-.ιι, 3(ΠίΧ6-

131, ιιι:^υιοιιΐ(|ϋβ ιΙοΙοΓοιη ΓΟίΙϋίοΌΓϊΙ, 3 ιΙοΙοΓε :ΐΓϋβιι-

ιιογ Γιιίι οπιΐϊο, Οοιιηι νβΓΟ ίΙΙί εοηείΐίϊτίι, ακριε ιιΐ

ίηΐ|ΐεΐΓ3Γ0ΐ οΠΌιίι, βίοηυε δαηιιιοΙ 651 ρ^Γΐιι βοΊΐυδ.

Ιΐ;ΐί|ΐιο &ί νί(;ί1ο5 8Ϊιιιυ8, ιιοιι ιιιικίο ηίΐιίΐ ηο5 1;ι•«1βιβ

ροΙβΓυιιΐ Ίιι'η:ίθί, κΛ 61 ρΙϋΓίηιιιπι ρΓοϋοπιιιΐ, ιΐυιιι ίη

οιιιηίυυβ ιιθ8 ϋίΙί£6ΐιΐϊθΓ6$ εΠίεϊοηΙ, Ιαηίαιη ιιο ρΓβριοΓ

ιιιοΐοίΐί.ιιιι 30 άοΙοΓβιη, ιριοπι ιιοΐιίδ ϊιιιίΓυιιΐ, αά εοη-

νίΟΪη ρΐ'θ1)Γ3ιρΐϋ 1105 βΙΐΓΪρί 8111^111115, 86ΐ1 «(Ι ΡΓ0005 110*

ροιίιΐ5 εθηνθΓΐ3ΙΙΙΙΙ5.

Εχ ηοιηίηε 8αηιιΐΐΙί$ οιχαίίοιιοη ατήρ'α άβ εάιιοαίϊο-

ηβ ΙίοβΓοηιιη Ιοηαεηάΐ. — Ρθ5ΐ(ρι;ιιιι ,-ιιιΙειη ρεροΓΪΐ

Ιίϋιιηι, νοοϊλίΐ ίΙΙιιηι 8.ιιιιικ•1οιιι, ηοεε$Ι, ΑιηϋοΙ ΙΚμιιιι.

Νβιιι (]ΐιοιιί:ιιιι εχ εο, ςυοιΐ ον.ιικίίκι ΓυοιίΙ, ε( ρΓοειιιιι

οροί η ίρ5ΐιιη βεεερίΐ, ηοη Ιιοιιοΐίοίο ηιαυι-χ, ιιιοηιΟΓίηηι

φι;ΐ'8ΐιΐ5 ϋϋυ5 1;πιιΐ|ΐι;ιιιι ίη χηε& <ριαι]:ιιιι εοΐυπιηα ϊη

3|>ροΙ1αΐίοιιο ραοπιΐι τοίυϊι 6356 άεΟχαιη. Νεςυβ ιΐίχίι,

Υοοοηιιΐδ οιιιη ηοιηίηε ρ:ιΙι•Ϊ5 5ΐιί, νεί ραΐηιϊ , νεΙ ανί,

νοί ρΓθ:ινί : 56(1, 111ο ΐρ86, ηιιί (ΙεϋίΙ οιιιιι, ίηΐ|ΐΓι( , >ρ-

ροΙΙαίίοηο ριιοιιιΐί ΗομογοΙογ. ΙΙηηο ΧΊΐιαΙηηιίιιί ηιοΐίε-

Γ08, Ιι.ιηο ίιιΓιΐοηιιΐΓ νίιί, (3ΐιΐ3ακ|υβ ΙίοεΓΟΓυιη ιιιπιιη

βοπιπιοί, ίι» 113(08 ο<1υοοηιυ8, οιιιη ϊη αΐϋδ οιιιιιίΐιιιβ ,

Ιιιιιι ιιΐ3χϊιηε ίη ο;ΐ5ΐίΐα(ο. Νϋιίΐ οιιίιιι αιΐοο οοηίοηιίεη-

ιΐυηι οι οιιγ;κιοΊιιιι 081 , (ριαιιι υΐ ]ιινοη65 035ΐί 8ίηΐ εί

ρυάίοϊ. Ηχο οιιίιιι ιιιαχΐιηβ χ^ηΐιιιΐο ίΙΙί χίαιί ηιο-

1θ5ΐί;ιιη οχΐιίϋβΐ : ει ςυοϋ ίη Ιυοει ηί5 .ΐβίηηΐδ , Ιιοο εί

οΐ'ρι ΙίοεΓθ$ ο1)5θΓνοηιιΐ5. ΟοΓίβ 5χρο αιιοίΙΙαιη 3(1ΐΙΙ0-

ΙΙΚΙ1ΙΙΙ8, ςυχ ΙιιεοΓΠΒΐη βοοεηιΐίΐ, ηε ίη ουιιι Ιοευπι Ι ιι—

οοηιαηι ΙΓ3Π5Γογ31 , ίη ςυο δΐίριιΐβ Γθ8ηυηινε Γυεηΐ ,

:ιιιΐ :ιϋ(|ΐιϊ(1 Ηυ]ιΐ5ηιο(1ί , ηε Γοπε ηουΪ3 ίη8θϋ$ εχεία^ι

51'ίηΐίΙΙα ΐ]ΐι:ΐ'ρϊ;ιηι, ε( ιη3(6Π3πι ίΙΙίηι οοιτϊρίεηβ ΐοΐαηι

(Ιιιιιιιιιιι ϊη<ΌΐΐιΙαΙ : οαιικίοιιι ιριοηυο βοΐΐίοίΐυιΐίιιεηι ογ^ι

Ιίυοι-08 ίιιιροικίΛΐιιιιβ, ηοηυε νυΐΐιΐϊ οοΓυιη ίΙΙιιο ΐΓ3ϋυ-

0311)115, ιιΐιί Ι38είνχ δπιιι ίβηΗΐΙχ, πΐιί 1υχιΐΓΪο$χ ρυβΙ-

1χ , ιιΙ)ϊ ροΙιι1:ιιιΐ05 3ηείΙ1χ , 56(1 ]ιι1>ε:ιιιιυ5 30 ϋβηυιι-

Ιίοιηυδ ίΙΙίδ, 8Ϊ ΓοΓίε ΙαΙϊβ ηοοίβ βί( Γαηιιι!:ι, δοιι νίοίη:>,

5Ϊνε (ρίχνίβ Γ]ΐΙ5ΙΙΙΟΐ1ί, III Ι1β(]ΙΙ0 ΪΠ (ΌΙΙ5ρθΓΐΙΙΙ11, ΙΙΟιρίβ

ίη 5εΓηιοηί3 0θΐιςΓ085υπι ουιιι ^I1V^I1^^I15 νεηίαΐ, ηο <ριι

ίηιΐο 8οίιι(ίΙΐ3 εχείιίειιβ ΐο(3ηι ρυβΓυΙί .τιιίπΐίπι ίηεβη-

(1;ιΙ, εί ίΓΓορ3Γ3ΐ)ίΙειιι ίΙΙί οηΐηιηίΐπίοιη ίιιιρηΠοΐ. Νεςυβ

υογο ΐηηΐυιη 3 3ρεοθευΙί5 , δοά οΐϊιιιη 3 ηιοΙΙίϋυί >ε

(Ιίδδοΐυΐίβ 03η1ί1εηί3 βυιΐιιε.ιιιιυ», ηε ΙιΪ5 εοπιιιι :ιηίηι.ι

Γ35θίηεΐυΓ; ιιοιριο ί1Ιο5 ;ιι1 ι1ιι•;ιΙγ.ι οΌ(Ιυο3ηιυ5, η<ο λΛ

οοηνίνίπ εί οοιιιροΐιΐίοηοδ, 8εά οαυιίυβ ιριηπι οοηοΙ.-ινί

3ΐ»1ί(χ νίι 8ίιιθ5 , οιΐ5ΐοάΊηηΐυΓ 3 ιιοΐιίδ ]υνεηο3. ΝϋιίΙ

χΐϋΐοηι ϊ Ι Ιο ίιι αιΐοο βοΐβΐ οχοπιαΓβ 36 ρυαΊοίϋχ εο; οιια,

61 8ί ηιιίβ ηΐ) οιιίιιι Ι:ΐ5θίνία ρυτυδ 3<1 οοι^υςίυιη νο-

ιιΐ3ΐ. ί>ίο εί ιιιυΙίοΓΟδ ίΙΙίβ Ιίοιιΐ πιηηΐιίΐοδ , οιιιιι .ιιιΐο.ι

ηιιΙΙ.ι 50 ΓθΓηϊθ3ΐίοηε οχογοιιοπΙ , αυΐ οοιτυρίη Γυεηΐ

ηηίιη.ι, οιιιη οπιη 3θΐ3ΐη ιηυΙίοΓειιι ηοΐαηι Ιιαύιιοπι }υ-

νοιιίβ, ςυχ 8ί1)ί Γυεπί ηιιρίϋδ οορυΐαΐ». δίο 61 βηΐεη-

ΙΪΟΓ05 3Π1ΟΓ05, ει δίποεποΓ οοηετο1εηΐΪ3 , βίο αηιίοίιίι

(ίι νοΙιοιηειιΙίοΓ , ουιιι :ιϋ ηιιρίίαβ ]υνεηε3 ιιιιιι Ι;ιιιΐϊ

εβιιΐίοιιο ροΓΓοχοι-ίιιΐ. Νβπι πϋπο ηυίϋοηι ΐ|υχβεπιηΐοΓ

ηοη ιιυρίίχ 5ΐιηΙ , 8β«1 ιηεη ηο^οιίαιίο ρεευηίχ , ει

Ο3ΐιροη»1ίο. Ουπι οιιίιιι 3η(β οοηρι^ίιιιη οοΓΓυρίυκ Γιιβ-

ηΐ }υνβηί> , ει ροβΐ οοη]υ^ίυιη πΐΓβυβ ίιι ηΙι<ταιπ ηιιι-

Ιιγγοιιι οοιιΐοδ 3υο5 οοηνεΓίεΓΪΙ , ςιιίϋ, <ρκ••5ο, ρπ>υΌ>ι

εοιι]υκίαιιι ? Ιιηο (ιιηι ηκψΐι δΐιρρίίοίυιο (Ιοοοιιιγ , η

ίηι]ί£ΐιυιη 051 νεηί3 ρβοο3ΐυιη , οιιιη ίιιΐυδ ΓΟίίϋεΜη

ηχοΓβ 5θίρ5υιη πιοΓοίποιιιη οοιι^ΓοβΜΐ ροΐΐυϋ , ει

3ϋιιΙΙβΗυηι οοηιηιίΐίαι. Οοίρρε υχοτο οΊιοΐ3, ΙαπΜΗβί

ιιιεΓοίΓΐχ 681 , ςυχ 8β ηιαΓίΐί οοηςΓΟλβυ εοηΐηηιίιι.ιΐ •

3(1υΙΐθΓίιιηι ε3ΐ ΐΐίικί Γβοίηυβ. Ηχο ιυίειη ^^Π1 ΑυηΙ, ε(

οοιιΐΓ3θΐΪ5 ηιιρίϋβ 3(1 ηιιιΙίοΓβ» αιεΓθΐΓκΐ'5 (υηιιιιι.
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ςιιυηϊιιιη αηΐβ ηηρίίβδ 03δΙίΐ3ΐβηι δει•ν3Γε ηοη (Ιϊϋϊοο-

ηιιιΐ. Ιΐίιιε ρ»2ηΐ , π>3ΐοαΊοΐ3 , αΌπιοι-υτη βνβΓδϊοηβδ ,

οι πυοίίιΐίηηι 1>ε11α : Ιιϊηο Πι υΐ οι^|3 ιιχογοιπ αιηοΓ (ΙίΓ-

ίΐιιαΐ οΐ πκίΓεοδεαΐ, ευηι Ιυραηαπυηι ΙϊοφιβιιΙβΙίοηο

ϋί>8θΙν:>ΙϋΓ. ΟϋΟΐΙ δί 035ίϊΐ3ΐβηΐ 80ΓΤ3Γ6 άίδΟΛί, ρπΕ 832-

Ι«γϊ8 οιηιιίυυδβχρεΙεηάβιηυχοΓβπι Βυβπι 3Γΐ)ίΙπ»1>ίΙιΐΓ,

ιηιιΙΙα ΊΙΙαιη οιιηι ηβηβνοΙβηΓιβ εοηΐυείηΐιιι•, ηΐ3<>ΐ)3ηιψιβ

<•υπι ΊΙ13 οοηοοηΐίβηι εοηδεΓν.αϋίΐ : δϊ νβΓΟ ρηχ ΓυβπΙ

υΐ οοηοοηΐία, οηιηίβ ηοηβ ίιι άοηιυιη ϊΙΙβη» ίηίΓΟίΙηιη'.

ΙΊ ίβίΐϋΓ βΙ Γ05 ΙΐΙψΙδ νίΙ,Έ ΓΟΟίΟ ίΐ Π ι!)ίδ (1ί>ρθ1ΙδΟΜΐ1ΙΓ,

ι-ΐ ουιη ίΐϋδ ι-οβίιιιιι» οιεΙοπιπί οοηϋοα,ηαηιυι• , Ιιυ|ΐιβ

ρΓΟΟίροο ΠΜηϋβιϊ βΓ3ΐία βΙ ηοδίηιπι οΐ Ιϊυει-οηιιιι ευ-

Γβηι ββΓαηιυδ, ιιο δοπίίϋϊδ νε?Ιϊη»οηΐίδ ίηιΐυΐί ίιι ηιιριίαδ

ΗΙμ δρίπΐυβίο* ϊηίΓειηιΐί , δβ<1 ευηι ΓκΙηοΐη (τυ&αηα

ηοηοπ: , ψιϊ (Ιίβηϊδ οδΐ ΝΙίο ΓββίΓνβΐυβ : φιοηι υιίη;ιη>

οιτιηοΒ αδδεαυαηιυΓ , ?Γ3ΐί3 βΙ Οβηί(5ηί1η1ο ΟοηιϊιΓι ιιο-

βΐπ Ιοβϋ είΜ-ίβΙί , ρβΓ ςιιοιη οι ουιη (ριο Ρ;»ιπ βίοι-ία ,

Ιιοιιογ, ϊπιροΓΪυπι , ιιηβ οιιηι δρϊτίΐα δβηοΐο , ηυιιο βΙ

«ειηρβΓ, βΙ ίιι 3χουΐ3 δΐιεαΙοΓυη». Αιηεη.

δΕΚΜΟ II.

Ι)( βάΐ Αηηκ, άβφΐΒ ρΙιΊΙο$ορΙιΊα, Ιιοο ηΐ, αηιΉη' ηοάε-

ΓΟΙϊοΝί , «1 τηοάιΜΐα ίρίίκί , βΙ άι Ηοηοη άφταιάο

ιηατάυΐ'ώΐί!; α ηνοά Ιηηι χη ΐιύΐίο, Ιηπι ίη βηβ ρταηάη

»ίι οιαηάιιιιι.

1. Εφοαόα οταιίοηίι κκιηρίο Αηηα ρτοοαίατ ; Αηηα

ινηηΐ ηιαίετ ΐΐ ραΐατ. — ΝιΙιϊΙ ρΓβοηΐϊοηϊ ρβΓ 8*1 , 03-

π&»»ηιϊ , ηεςυε «]υ'ι<1(|»αιη Ιϊιΐε ροΐβιιΐίιΐδ. ΙΙιπιιηηαβ

ιιΐ)1)Ί8 ηυρβΓ <1βοΐ3Γανϊι Αηη» : ευηι Ιιϊ$ οηϊιη ηιιιηβή-

Ιιυδ βεεεάΌηδ 3(1 Οοιιιιι , οπιιιί3 φι.ο νοίιιίι βηεεϊΐ.

δίφι'ηΐβιη οι ηηΐυι•»ηι εΐοΓΪΙοιη οοιτοχίι , ει ναΐνβπι

ψιχ εΓ3ΐ εοηοίικα βρεπιίΐ , ει ρΓοΙπιιη δΐΐδΐυΐϊΐ , ο(

εοηνίείβ 0!ΐιΐϋΐ3Ε αΊδδοΙνϊΙ , δοςιιο ϊρδβιη αά ιηβ^ηηπι

ΓΟδίίκιίΐ ΙΜυοϊβπι , άιιιη β ρβΐΓ3 ϊηΙϊυβίΓεη δριοαηι

ιηβδδαϊΐ εοιηβηίοηι. Οπιηεδ 3ΐκΙί8ΐίδ ηιιοηκιϋο Πονοπΐ,

ηαοηκκίϋ ΡΓ80313 8ΪΙ , ςϋοιηοιίο ογ;ιγϊΙ εΐ εχοΓΜΓΪί :

οοηεορ'ιΐ, ρβρεπί, εύϋοβνΐΐ ει οοιίδοοΓανϊι δβπΐϋβίεηι.

Ιιβηυο ηοη βοεΓΓβΓ'ιΐ , ηαϊ ΙΐΛΐιε ιηυΙΊοΓΟπ» ρυεπ βίπιαΐ

«ι ηιβίΓβηι ει ρηίΓειη 3ρρε11βΓίΐ. Οιιβηκιαβηι εηϊηι νΪΓ

Λίΐϋίιίεπιΐ βεηιοη , Ι»"]»» ΐβηιβη ρΓεεβίϊο νίηι εΓΓιοα-

«ϊ»ιτΗ|ΐ!β δοηιϊηϊ ρΓΟϊϋυίΙ , βίΤοοϊΐςαβ υΐ δ;ιηιυε1 Ιιοηβ-

*ΙϊοΓί1)Η8 οχυηΐ'ιί» ιίΛβεεΓοίιΐΓ. Νεηηο εηϊηι δϊοηΐ ίιι

εχίεπ* Ιιοιηίηίϋυδ βοηιηυδ ε( εοη^Γεδδυδ ΟηΙυπι

ρ»η•ιιΐιιηι , νβΓΟίη ρΓεοββ , ΙβοΓϊηικ , Γιάε$ηυο Γυε-

γιιιιΙ Βυ]υ> {βηεπιΐίυηΐδ ρΓϊηοϊρϊ» , εοηυε οοείιτίδ ίΐ-

ΙϋδίΓίοΓϋηι η3ΐ>«ίΙ οπιιηι ρΓθρ!>εΐ3 , ρωρίεΓ ηιβίΓίδ

Γιϋεηι ιι»ΐιΐ5. ΙιΙεο (1ε Ιι»ε ηιαΓιοΓΟ ]ιιγο ςυίδ ύΐχεΓΪΙ :

(ίκί Ηΐηϊηαηΐ ίη ίοίπ/ηιίι, ίη (χ$*ΙιαΐϊΌηΐ ιηααιΐ (ΡμΙ.

125. 5)• Ηβηο 3Βηιυ1επΐϋΓ νίπ, ηβηε ίιηίιειιΐΠΓ ΓεπΓι-

ηα; ; η»π» μίΓΐϋδαυβ βεχυδ ηιαβΊδίΓβ οδΐ ιηυϋβΓ. Οααϊ

Μβπίεδ δηιιΐ, ηε άεβρεΓεηΙ : (μισι ηΐΛίΓεδ δαηΐ, βίε

ΐ'ΐίπεηιιΐ 113108 ΙίϋεΓ 4 ; 80(1 οιηηεδ βϊιηυΐ ΐιιιίίειηιΐΓ

ηιιιΙϊιτΊδ ρ1ιΊ1οδορ1ιϊ3ΐη, «μιαιιι ΙιαΙ)ΐιίΐ .ιιιΐε ραΓίυηι, Γκίειη

(,ιι.ιηι ΙιηΙιιιίΐ ίη ραΠυ . δΐυιϋϋΐιιο,πο φιοά Ιιαίιυίι

ρο^Ι ρϊτΐυιη. Ουίά οηίηι εβδο ροϊδίΐ ϊΙΙα ιηυΙίοΓε ηιβ-

|Ι8 ρΙιΊΙοδορΙ'Ίουιη , φιχ ε:\1:ιιιιίι:ιΐοηι 3(1εο ίηίοΐο-

ιαίιίΐοηι ρΙβοΜίβ ΓοΠϊΐεΓςυβ ΙαϋΙ , ηεε ρπυδ (Ιεδίΐιϊΐ ,

(Ιοηεο εϊΐη πιοΐεδίίβιη «ΙϊβουδβΊΐ, ηωΐΐςαε Οηεηι τερβ-

πΐ , Ιαηι ηόπιΪΓ3η(1ιιιη , Ιυηι ίηθΓ8(1ί1)ϊ1βιη , ηηϋο β

ΐεΓΓεηϊδ βοοϊιο ηι1]υΐοτο ει ορϊΐϋΙ.ιΐΟΓβ ? Νιινβηα οηίηι

Ιιιιιηαηίΐηΐεηι Οοπιϊιιϊ, εηςιιβ δο>3 ίϋιιηι 3(1ϋΐ, εΐ ηιιίιΙ-

ηιιϊΐ νοίιιίι ίηιρβΐΓ3νί(. Νεηιιεεηϊιιι Ιιυιη.ιιιηω »ιιχί1ίι:ιιι,

ί(•ϋ ϋίνίιιηηι βΓΛίίηιη Γ0(|υίΓε1)3ΐ ίΙΙίιι» Ιηδίίΐίχ οοιτο-

εΐίο : ε» εηϊηι ηοη η38εε!)3ΐιΐΓ οχ ]:κ Ιιιγ.ί ρ,Όΐιιιίαηιιΐϊ.

ιιΐ 3ΐϊιμιϊ8 ηΙΙαίο ηυΐΌ ϋιΙιιεΓοί «η^οΓοηι : ηεςυβ οχ

3(1\ΌΓδ3 ΟΟΓρΟΓΪδ νβΙοΙΙΙΐΙίΐΙΟ , III 300ΪΙΪ8 Π1β(1ίθΪ8 ΠΙΟΓ-

1)11Πί ρΟδδΟί 3ΐ)ίΒ0Γβ. Ν310Γ3 0Γ31 Π13ΐε 3<ΓιΌ13 , 02θ1θ-

δίοηι ιιΐίΐηιιιη (Ιοδ'κίοηηδ. Εοςιιε 83ηε ρΓαΊεΓΠΐίδδίϊ

οηιηίΐιυδ ΐειτοηίδ, 3(1 ηηΐιΐΓ;ι; ϋοιηίιιιιπι εοιιΓιι^ίι, ηοο

ρΓΪυδ (ΙΟδΙίΐίΙ, (|ΙΙ:ι11Ι ΪΙΙΐΙΠΙ 0ΧΟΓ3ΙΤΙ, υΐ 0Γΐ)ίΙ:ιΙ('Π1 Ιοί-

Ιΐ'ΐίΊ, 30 νιιΐνηιη .ιρεΓίΓΟί, β(]ΐιε δΙΟΓΪΙϊ ΓαοβΓΟί ηιηΐΓπη.

Ιΐ:ΐΐ|ΐιη Ιι03ΐ3 εδί εΐ οΙ> Ιιοε, ηοη ιριοϋ ιιιηίοι- ΓαοΙη βϊι ,

80(1 ί|ΐκιι1, οιιηι ιιοιι εκδεί, Γιιοιβ βίΐ. δίιριίιΐι'ΐη ΪΙΙιΐιί β&Ι

ηηΙιΐΓ.ι: οηιηηιιιιιε , Ιιοο 3ΐιΐι.•ιη 0Γ31 < χίηιίιιιιι ΓβιιιίιιβΒ

ηιεηΐιιηι Ββ:ιΐ;ι ηηϊϋεηι ί^ίΐυΐ' εΐ ρΓορΙιτ ηίχυ» ίΙΙοκ,

ιιίΐιϊΐιιιηϊηιΐδ Ι3ΐιιεη 1>0313 ρΓΟρΙΟΓ οιηιιία ίΙΙϋ φιχ ρ&ι-

Ιυιη ργ:γοο88(.•πιιιΙ. δοίΐίδ εηϊηι ρπ>Γοοΐο οιηηοδ , βίνο

ηιιιϋιτοδ , δϊνβ νίιί , ηίΐιϊΐ ^πινίαδ αηΐ ίιιΙυΙθΓ3ΐ)ίΓιιΐ8

αεοΊϋιτε ροδδο Γεηιίη»! , ηυηηι υΐ ΙϊυοΓίδ εατοαΐ ; 3(Ιβο

υΐ δϊ πιίΙΙε ρΓΟδροΓίΐηιϊΙηΐδ βΐίοα,ηϊ ΓιυαιιΐΓ, (ΙοΙογοπ) εχ

Ιιοο νιιΙηοΓβ ικιΐυιη ηυηιηυβιη εχ ;ιηίηιο νηίοηΐ ϋεροΐ-

ΙεΓε. Οιιθ(1 δϊ Μ ηιιηε ηιΐοο εβί ϊηίοίοπιικίυηι, οιιηι 3(1

ηΐ3]οΐ'οηι ρ1ιίΙο8ορΙιϊ:ιιη νθ03Ιϊ δηιιιυδ, οιιηιφιο ;ΐι! ο.γ-

Ιυιη Ιεηάεηιϊυιΐδ ηυΙΙυβ 081 γοπιιιι ρΓΤδβηΐϊιιηι Γε.-ρο-

«108, δβ(Ι 3(1 »11(•ιπιη ν ί Ι.ι ηι »(1οπ)3ΐηυΓ, ('υιη'ΐιΐ)) ηιιιΙ-

ΙΪ3 1;ιη(ΙΊΙ)ΐΐ8 οίΓοΓίυΓ νΪΓ^ϊηίΐαδ : οηςϊΐ3 φωιιΐχ ΊηΓεΓι-

Οίΐ.'ιΐίδ 03 Γ88 νΪ83 ΙΙΙΙΙΙ ΓΐΙβΓΪΙ, Οι. II» ίιιΐΐΐΐ- ιΙΊΙΙΙΙ ΙΙΙίΠη

68801 δρεδ, 30 ηε οο^ίιηΐϊο ηυ'κίβηι νειεΓΪυιΐδ ίΙΙΊδ , 8β(1

οιηηί;» ΗοΓεηΙ π-ιίιιιι ρΓ.τδοηΐίιιιη ςηΐία : οιιηι ϊιΐ Ιοιη-

ρΟΓίδ δίοιϊίοπι 81 οιΐι.ιηι εδδϋ Γ, ■ ιι ι ί ιιπ ίη , ιΐ.ιιιιιι.ιιίοιιί*

ηοΐβιη Γοιτεΐ. Νειηο ρο^δίι ο1οΐ|υί , ηοο η1|ο δΟΓΠίοηο

οοηκοηιιϊ ϋοΙοΓΪδ ηιηςηίΐιηΐίηοιη οχ Ιιοο νιιΙηοΐΌ νεηϊεη-

ΙΪ3. Τοδίοδ >όγο κιιιιΐ Γοπιίηα! , ηιιχ ευηι ίη οχιοηδ

οπιιιοηι οχηίυιιειΊηΙ ρΐιίΐοίορίιί.ηηι , ηιιηε ϊιιΓοΙίοίΐΛίπη

ηοη ροι-ΐιιίεηιηΐ ;νιριο 3ηϊπιο ; δοά Γ|ΐι;χ•(Ιαιη ηκκίιίϊ

ϊηϋί^ηαΐχ δυηΐ , βΐίχ δϊΐιϊ νίΐαηι ]ικΙίοαηιηΐ οδβο ίιι]»-

ειιικίίΐιη. Ηαηο νβΓΟ Γεηιίηαηι ηοη ηηχίεΐ.18 ηιοϋο 3

8ΐ6ΓΪΐίΐ3ΐε ρΓονοηϊοιίδ , νεπιηι οΐ αϋιηΐ ςηϊϋϋαηι ο1)8Ϊ•

άοηιιΐ ηιηΐυιη, ϊτα νϊάβϋεοί ρΓορίεΓ χηιυΐχ ορρΓο-

1»π;ι. ΕΙ δίεηΐ νεηΐίδ εχ 3(ΙνοΓίο ίηίοΓ 8088 οοιιοιιγ-

Γθΐιΐί1)ΐι«, ηΐ0(1ί.Ίη»|ΐιε δοαρίιβηι, (Ιυηι ίηίΟΓ 8β »Ιο-

ριιςηπηΐ , οοΓΓΪρίεηΙϊϋυδ , 3ε ηιυΐΐίδ (ΙιιοΐϊΙιαδ ραπίιη 3

ρτοΓ.ι , ριΐΓΐϊιη 3 ρυρρϊ ίηδυΓββηιϊΙΐϋ* , ςιιΙ:εη»3ΐιτ

οίηνο 38δϊ(1εη8 δεΓναί ηανίηι , ιιικί.ιπιιη ίηουΓδυδ ξα-

Ιβπι.'ίικίί ρπκίοηΐία όερεΙΙεηδ : δίε ει ηιιιϋιτ ιηηι

ϊΐΐ.ι, ευηι ίη ει ηιιςοΓ εου νοηΐϊ ίη ηηίηιπηι ίρδίηδ

ίβοβΓβηΐ ϊηιρείηπ), πιίίοηοιη ίΙ1ϊιΐ8 ροΓίυΓΟβηΙοδ , ηιυΐ-

ΐοδίιιΐβ Πιιοΐιΐδ οχοίΐιίΓοηΙ , ηοη ]:ιηι ΙιίιΙιιιιηι οιιΐ Ιπ•

(Ιιιυηι , 3υΐ (Ιϊεβ νϊ^ίιιΐί , 88(1 βΙ 10108 3ηηοδ ( ιαηι

Ιιοε , υΐ 3ϊι διτίρΐιΐΓ.ι , ηιιιΐιο ΐειηροΓΟ ίαοΐιιιη οδ|

[Ι. Λ<9• 1. 7]) ίοπίΐοΓ ροπυΐϊΐ ΐβηιρβδίίίοπι , ηεε

ρ.ΐ8ϋ3 881 ΓαΙίοηειη ϋοιηοΓ^ϊ. δϊςυίάοηι Όοϊ Ιϊιπογ ,

Ι3ΐικρΐ3ΐιι ηαιιοΐύπΐδ βΐιίκτηιιοιιΐίδ ι»5δί(1οιΐδ , ρβηυαδίΙ

εβπι ΐοιιιρο5ΐ3ΐι•ιη ιη.ίξηο ηιιίιιιο ρβΓΓοΓβηύ.ιπι εβδε ;

ηβε ρπιΐδ όοδίϊιίΐ ηιοηίοιη ϊΐΐίυδ (ιιΙ>οπι»γο , (Ιοηεο

ίη ΐηιηςυϊΐΐυηι Λ(1(1υεβΓθΙ ροπιιηι ηβνειη οηβΓε ρΐβ-

ηαιιι, Ιιοε εβί, υΐοηηη ρΓΟίϊοδΟ ιηο8:«ιΐΓ<» οηηδίυηι. Νο-

οικΐοιΓιηι «ηπιιη αη;ειιΐυηιτβ ροΓίβΙωι, 5οιΙ ρΓορΙιβίηη»
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χοή μετά γάμον προς τάς έταιριζομένας γυναίκα;

τρέχουαιν, επειδή πρδ τοΰ γάμου σωφρονείν ούκ έμε-

λέτησαν. Έντεϋβεν μάχαι, καν λοιδορίαι, κα\ οικιών

άνατροπαν, κα\ καθημερινοί πόλεμοι• εντεύθεν 4 προς

τήν γυναίκα έρως ύπορ\όεί κα\ μαραίνεται, της εν τοις

πορνείοις ομιλίας έκλυούσης αυτόν. Ός έάν σωφρονείν

μάθη, πάντων ποθεινοτέραν τήν αυτού γυναίκα ήγή-

σεται ,κα\ μετά πολλής αυτήν δψεται της εύνοία<:, κα\

πολλήν προς αυτήν τηρήσει τήν όμόνοιαν, ειρήνης δέ

ούσης καΐ ομονοίας, πάντα είς τήν οίκίαν εκείνην

είσελεύσεται τά αγαθά. "Ιν' οίν και τά ενταύθα [71 1]

ήμϊν καλώς οίκονομήται, κα\ μετά τούτων κα\ της

βασιλείας τών ουρανών έπιτύχωμεν, κα\ ημών αυτών

κα\ τών παιδιών προνοώμεν, ταύτης ένεκεν μάλιστα

της εντολής, όπως μή όυπαρά ένδεδυμένοι Ιμάτια, είς

τον πνευματικόν εκείνον είσέλθωμεν γάμον, άλλα μετά

παρρησίας πολλής άπολαύσωμεν της έκεϊ κειμίνης

τοις άςίοις τιμής• ής γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεϊν,

/άριτι και φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ

Χρίστου, μεθ* οδ Πατρ\ δόξα, τιμή, κράτος, σΰν τω

άγίω Πνεύματι, νϋν χα\ άεΐ, καΐ είς τους αιώνας

τών αίώνων. Αμήν.

ΛΟΓΟΪ Β*.

ΕΙς τήν χΐστιν της Άννης, χαϊ είς τήν φιΧοσο-

<ρΙαν, χαϊ βίς την έ.χιεϊχειαν αυτής, χαϊ χερϊ

τής είς τους Ιερέας τιμής, χαϊ είς τύ 6εϊν χαϊ

αρχόμενους άριστου, χαϊ Λήγοντας εΰχεσΟαι.

α'. Ουδέν άρα Γσον ευχής, αγαπητοί, ουδέν πίστεως

ίυνατώτερο/. Αμφότερα έδειξεν ήμΐν ή Άννα πρώην

μετά γάρ τούτων προσελθοΰσα τώ θεψ τών δώρων,

πάντα δσα ήθέλησεν ήνυσε, κα\ φύσιν πεπηρωμένην

δκάρθωσε, κα\ μήτραν κεκλεισμένην άνέψξε, κα\ αί-

σχύνην άνεϊλε, κα\ τά ονείδη της αντιζήλου κατέλυσε,

κα\ προς παρ^ησίαν έαυτήν πολλήν έπανήγαγεν, έκ

πέτρας άγονου στάχυν κομώντα θερίσασα. Καν πάν

τες ήκούσατε, πώς ηύξατο, πώς βτηαε, καν έπεισε

καϊ έλαβε, χα\ έτεκε καν έθρεψε χα\ άνέθηκε τόν Σα

μουήλ. Ώστε ούχ αν τις άμάρτοι, μητέρα όμοΰ χα\

πατέρα τοΰ παιδίου τήν γυναίκα ταύτην προσειπών.

ΕΙ γάρ χαΧ δ άνήρ έσπειρεν, άλλα τω σπέρματι τήν

δύναμιν ταύτης πΛρέαχεν ή ευχή, χαν σεμνοτέρας τοΰ

ϊαμουήλ τάς αρχάς τής γεννήσεως έποίησεν. Οΰ γάρ

δή, καθάπερ έπ\ τών λοιπών, ύπνος καν σύνοδοι τών

γεννησαμένων μόνον, άλλ' εύχα\, καν δάκρυα, καν

πίστις άρχαν της γεννήσεως ταύτης έγένοντο, χα>.

σεμνοτέρας τών άλλων έσχε τάς γονάς προφήτης, διά

τήν πίστιν τής μητρός γεγονώς. Διδ χαν περν ταύτης

εϋκαίρως άν τις εΓποι τής γυναικός• 0/ σπείροντες

έν δάχρνσιν, έν άγαΧΧιάσει Οεριοΰσι. Ταύτην ζη-

λώσωμεν άνδρες, ταύτην μιμησώμεθα, γυναίκες• καν

γάρ έχατέρου του γένους διδάσκαλος έστιν ή γυνή.

"Οσοι στείραι, μή άπαγορευέτωσαν δσαι μητέρες,

οΰτω τρεφέτωσαν τεχθέντα τά παιδία* καϊ πάντες

ζηλώσωμεν τής γυναικός τήν φιλοσοφίαν τήν πρδ τοΰ

τόκου, τήν πίστιν τήν έν τώ τόχω, τήν σπουδήν τήν

μετά τόν τόκον. ΤΙ γάρ άν γένοιτο τής γυναικός εκεί

νης φιλοσοφώτερον, ή συμφοράν ούτως άφόρητον

πράως ήνεγχ» χα\ γενναίως, καν ούχ άπέστη πρότε-

ρον, έως έλυσε <δ δεινόν, χα\ τοΰ χαχοΰ πέρας εύρε

θαυμαστδν καν παράοοξον, ούδένα κάτωθεν λαβοϋσα

σύμμαχον κα\ βοηθδν; Καν γάρ βδει τήν τοΰ Δεσπό-

του φιλανθρωπίαν [ΤΙί] διό χαϊ μόνη προσήλθε, καν

ήνυσε* δπερ ήθέλησεν. Ού γάρ ανθρωπινής βοηθείας,

άλλα τής θείας έδεϊτο χάριτος ή διόρθωσις τής άθυ-

μίας εκείνης• και γάρ ούκ έν ζημία χρημάτων ήν,

ίνα τις ένεγκών χρυσϊον λύση τήν άθυμίαν ούχ έν

σώματος ά(&0ωστ!α, Ινα » Ιατρών παρακάλεση παίδας,

καν άπελάση τό νόσημα. Φύσις ήν ή επηρεαζόμενη,

τής άνωθεν δεομένη χειρός. Διό δή πάνΐα τά έπΐ γής

άφείσα, προς τόν της φύσεως έδραμε Δεσπότην, χαϊ

οϋκ άπέστη πρότερο•/, έως άν αυτόν έπεισε λϋσαι τήν

άπαιδίαν, κάν τήν μήτραν άνοιξα•., χαν ποιήσαι μη

τέρα τήν ατεϊραν. Μακάρια μεν ουν κα\ διά τοϋτο,

ούχ δτι μήτηρ έγένετο, άλλ' δτι οΰκ ούσα έγένετο.

Εκείνο μέν γάρ κοινόν τής φύσεως, τούτο δέ έξαίρε-

τον τής γυναικός ήν κατόρθωμα. Μακαρία μέν ουν

και διά τάς ώδΐνας έχείνας, μακαρία δέ ούχ ήττον

κα'ι διάτα πρό τών ώδίνων άπαντα. "Ιστέ γάρ δήπου

πάντες, καν γυναίκες, καν άνδρες, ώς ουδέν άφορη-

τότιρον άπαιδίας γυναιχν γένοιτ' 4ν άλλα χάν μυ-

ριάκις •> άπολαύη τής ευημερίας, τήν έκ τής πληγής

ταύτης όδύνην έγγινομένην αύτ^ ούκ 4ν ποτέ άπο-

κρούσαιτο. Ει δέ νΰν ούτως άφόρητον, δτε προς

μείζονα φώοσοφίαν έχλήθημεν, καν προς τόν οϋρανόν

δδεύομεν, χα\ λόγος ήμίν τών παρόντων οϋδενς, άλλα

προς έτέραν ζωήν παρασχευαζόμεθα, καν πολύ τό

τής παρθενίας έγκώμιον, έννόησον ήλίκον τότε κακόν

τό πράγμα ένομίζετο είναι, δτε τών μελλόντων μέν

ουδεμία τις ήν έλπ\ς, ουδέ έννοια τοις παλαιοίς, πάντα

δέ υπέρ τών παρόντων Ιπραττον πραγμάτων, καν άρά

τις ήν κα\ καταδίκη τό στεϊραν είναι καν άγονον. Ούχ

έστιν ειπείν, ουδέ παραστήσαι τφ λόγω τήν άπό της

πληγής ταύτης όδύνην. Μαρτυροΰσι δέ γυναίκες, δσαι

πάσαν μέν έπεδείξαντο φιλοσοφίαν, ταύτην δέ τήν

δυσκληρίαν ούκ ήνεγκαν άλλ' αϊ μέν προς τους άν<-

δρας έδυσχέραινον, αϊ δέ τόν β£ον άβίωτον είναι ένδ-

μιιαν. Τήν δέ γυναίκα ταύτην οΰκ άθυμία μόνον ή

διά τήν στείρωσιν, άλλα καν έτερον έπολιόρκει πάθος,

θυμός διά τά ονείδη τής αντιζήλου. Κα\ χαθάπερ

άνεμων απεναντίας άλλήλοις εμπιπτόντων, χχ'ι σχάφος

μέσον έν τή προς αλλήλους απολαυόντων μάχη, καν

πολλά μέ,ν άπό τής πρύμνης, πολλά δέ άπό τής πρώ

ρας έγειρόντων τά κύματα, 4 κυβερνήτης 1-\ τών.

οίάκων καθήμενος διασώζει τό σκάφος, τάς τών κυ

μάτων έμβολάς τήτής επιστήμης σοφία διακρουόμε-

νος• οΰτω καν ή γυνή τότε εκείνη, καθάπερ πνευμά

των εναντίων, τοΰ θυμού, καν τής άθυμίας, είς τήν

ψυχήν αυτής έμπεσόντων, καν τους λογισμούς αυτής

διακοπτόντων, και πολλά τά κύματα έγειρόντων, ούχ\

δύο, χαν τρεις, καν είκοσι ημέρας, άλλ' έπ' ένιαυτοϋς

ολόκληρους (καν γάρ έζ Ικανού τοΰτο έγένετο, φησίν)•

ήνεγκε τόν χειμώνα γενναίως, καϊ χαταποντισθήναι

τόν λογισμόν ούκ είααεν. Ό γάρ τοΰ θεού φόβος,

καθάπερ κυβερνήτης έπν τών οίάκων καθήμενος,

[713] έπειθε γενναίως φέρειν τό κλυδώνιον εκείνο-

κα\ οϋ πρότερον άπέστη διαχυβερνών αυτήν τήν ψυ

χήν, έως είς τόν εΰδιον λιμένα κατήγαγε πεπληρω-

μέ•/ην τοΰ φορτίου τήν ναΰν, καν πολυτίμου θησαυ

ρού τήν γαστέρα γέμουσαν. Ού γάρ χρυσίον, ουδέ άρ-

γύριον έβάσταζεν, αλλά προφήτην και Ιερέα• κ αϊ

• ΟοΙέ). ά\χο βΐ Ββ^. ού σήματος ά^ρωστία σύμμιτρκ,

ίνα.

* Κοβ- καν μυρίας.
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χίεται, χαϊ σίδηρος ούχ άνα6ι)σεται επ) τήν χ«-

<ραΛήν αύτοΰ. Ποίον τούτο πλήθος βημάτων ; Τ£

ποτ' ουν ήνίξατο ειπών, ΈπΛήθυνε; Συνεχώς τά

αυτά έφθέγγετο, κα\ ούχ άφίστατο πολύν δαπανώσα

χρόνον διά τών αυτών βημάτων. Ούτω γοΰν χα\ Ιν

τοις Εύαγγελίοις 4 Χριστός έπέταξεν ευχεσθαι. Ειπών

γαρ τοις μαθηταϊς, μή χατά τού; εθνικούς ευχεσθαι,

και μή βαττολογεϊν, χα\ μέτρβν ήμά; ευχή; έδίδαξε •

δειχνύ; ότι ούχ εν τω πλήθει τών (ϊημάτωτ, άλλ' Ιν

τή νήψει τής διανοίας κείται τδ άχουσθήνα' Πώς

οΰν, φησιν, εί ολίγα δει ευχεσθαι, παραβολών είπε•»

αύτοΐς πρδ; τδ δεΐν άε\ προσεΰχεσθαι, ότι χήρα τις

V» \ τί συνεχεία τήί έντεύξεως ώμδν. δικαστήν χαϊ

άπάνΟρωπον, οΰτε θεού φόβον, ούτε ανθρώπων έχοντα.

α!δώ, τη πυκνότητι της προσόδου χατέκαμψε ; Πώς

δέ κα\ ό Παύλο; παραινεί λέγων, Τή προσευχή χρυσ-

χαρτεροΰντες, κα'ι πάλιν, ΆδιαΛεΙπτως προσεϋ-

γεσθε; Εί γαρ δει μή μακρούς άποτείνειν λόγους,

κα\ συνεχώς ευχεσθαι, εναντίον τούτο εκείνου. Άλλ*

ούκ έστιν εναντίον, μη γένοιτο, άλλα καΐ σφοδροί

συμβαίνον. Και γάρ και ό Χριστός καΐ ό Παύλος βρα.-

χεία; κα\ πυκνά; ποιεΐσθαι τάς εύχάς έχέλευσαν έξ

ολίγων διαλειμμάτων. "Αν μεν γάρ εις μήκος έκτείνη

τόν λόγον, άλιγωρήσας πολλάκις, πολλήν έδωκα; τήνι

άδειαν τψ διαβόλω προσελθείν, κα\ ύ*βσχ•ελίσαι, καΐ

τήν διάνοιαν άπαγαγεΐν τών λεγομένων • άν δε συν

εχείς χα\ πυχνάς ποι^ς τάς εύχάς, τδν χαιρδν άπαν

τα τζ πυχνότητι διαλαμβάνων , δυνήστ} σωφρονεΐν

ευκόλως, αύτάς τε τάς εύχάς μετά πολλής ποιήση;

της νήψεως. "Ο δή κα\ αύτη έποίει, ού μακρούς άπο-

τείνουσα λόγους, άλλα συχνώς κα\ πυχνότερον προσ-

ιοΰσα τφ θεφ. Είτα επειδή έπεστόμισεν αυτήν &

ιερεύς • τούτο γάρ έστι τδ, ΈρύΛασσβ τύ στόμα

αυτής, χαϊ τα χεΙΛη αυτής έχινεϊτο, ρωι-ή δέ

αυτής ούχ ήχούετυ' έβιάσατο κα\ ύπαχοΰσαι τώ

Ιερεϊ, καϊ τής ευχής άποστήναι. Έπεστόμιστο ουν

αυτής ή φωνή, ούκ έπεστόμιστο δέ ή παρρησία, άλλα

μειζόνω; ή καρδία ένδον έδόα. Τούτο γάρ έστι μά

λιστα ευχή, όταν ένδον αί βοαΐ άναφέρωνται • τούτο

μάλιστα ψυχής πεπονημένης, μή τφ τόνω τής φωνής,

αλλά τη προθυμία τής διανοίας τήν εύχήν έπιδεί-

χνυσθαι.

ίιπλούς τ\» αυτής τή; γαστρδς ό άγιασμδς, ότι τε

τοιούτον ην τδ χυούμενον παιδίον, ότι τε έξ ευχής κα\

τής άνωθεν χάριτος τήν αρχήν τής κυήσεως έλαδεν.

β'. Ούχ ό φόρτος δέ μόνον παράδοξος ήν χα\ θαυ

μαστό;, άλλα χα\ ό τρόπος τής εμπορίας παραδοξδτε-

ρος γέγονεν ουδέ γάρ αύτδν άνθρώποις άπέδοτο, ουδέ

έμπόροις τιαΛ κα\ καπήλοις, άλ•λ' ευθέως αύτδν έχβα-

λούσα τού σκάφους έπώλησε τώ θεώ• κα\ τοσαύτην

είργάσατο τήν έμπορίαν, δσην είκδς ην θεφ συμβα-

λούσαν έργάσασθαι. Μετά γάρ τδ λαβείν αύτδν, άντ-

έδωκεν έτερον αύτζ τέκνον μάλλον δέ ούχ εν, ουδέ

δύο, ουδέ τρία, κα\ τέσσαρα μόνον, άλλα κα\ πολλώ

«λείονα, "Οτι στείρα, φησ\ν, ίτεχεν επτά, χαϊ

υπερέβη τδ κεφάλαιον ό τόκος. Τοιαύτη γάρ ή πρδς

τδν θεδν πραγματεία• ού τδ πολλοστδν τού κεφαλαίου,

αλλά τδ πολυπλάσιον άποδίδωσι. Κα\ ού θήλεα μόνον

ίδωκε τά παιδία, άλλα κα\ έξ έκατέρας τής φύσεως

τδν τόκον αυτής συνεκρότησεν ώστε άπηρτισμένην

αυτή γενέσθαι τήν ήδονήν. Ταύτα λέγω, ούχ ίνα

έπαίνέσητε μόνον, άλλ' ίνα κα\ζηλώσητε • τήν πίστιν,

την άνεξικακίαν τής γυναικός, ήν ήκοϋσατε μέν έκ

μέρους κα\ πρώην ώστε δέ κα\ τά λείψανα άποδού-

ναϊ, δότί μοι μικρόν διηγήαασθαι περ\ τών βημάτων

τών μετά τήν πρώτην εύχήν πρδς τδν Ιερέα κα\ τδν

«αίδα τού Ιερέως γενομένων, ίνα μάθητε τδ πραον

χαϊ τδ ήμερον φρόνημα τής γυναικός. ΚαΙ έγένετο,

φησ\ν, ίτε έπΛι\θντε προσευγομένι\ ενώχιοτ Κυ

ρίου, χαϊ 'ΗΛεϊ ό Ιερεύς έρύΛασσε τύ στόμα

αυτής.

Διπλήν ενταύθα ό συγγραφεύς άρετήν μαρτυρεί τη\

γυναιχΐ, χα\ τήν καρτερίαν τήν εν ταίς εύχαϊς, και το

τής διανοίας έγρηγορός• τδ μέν , διά τού ειπείν,

ΈπΛι\0υνε• τδ δέ, διά τού προσθεϊναι, Ένώχιοτ

Κυρίου- πάντες μέν γάρ εύχόμεθα, άλλ' ού πάντες

ενώπιον τού θεού. "Οταν γάρ τού σώματος έπ\ γής

κειμένου, καΐ τού στόματος είχή ληρούντος, ή διά

νοια πανταχού τής οικίας χα\ τής αγοράς περιέρχη-

ται, πώς ό τοιούτο; δυνήσεται ειπείν, ότι ενώπιον τού

θεού ηύξατο ; Ενώπιον γάρ Κυρίου εύχεται ό πάν-

τοθεν εαυτού τήν ψυχήν συλλέγων, κα\ μηδέν έχων

κοινδν πρδς τήν γήν, άλλα πρδς αύτδν τδν ούρανόν *>

εαυτόν μετοικίσας, κα\ πάντα άνθρώπινον λογισμόν

άπό τής ψυχής έκβαλών • καθάπερ ουν κα\ αύτη ή

γυνή έποίησε τότε • δληνγάρ έαυτήν συναγαγοΰσα, κα\

συντείνασα τήν διάνοιαν, έκάλει τδν θεδν μετ' όου-

νωμένης ψυχής. Πώς δέ φησιν, ότι καΐ έπλήθυνε τήν

εύχήν; καίτοι γε βραχύ τδ μέτρον τής ευχής τής

γυναικός. Ού γάρ μακρού; |114)άπέτεινε λόγους, ουδέ

είς μήκο; τήν ίκετηρίαν έξέτεινεν », άλλ' ολίγα κα\

ψιλά είπε όήματα. Άδωηιί Κύριε 'ΕΛωΐ Σαβαι&Ο,

εάν έπι6Λέπω>• έχιβΛέψης έαϊ τήν ταπείνωσιν τής

δούΛης σου, χαϊ μνησθής μου, μή έπιΛάΟης τής

δούΛης σου, χαϊ δφς τή δούΛχι σου σπέρμα αν

δρός, δώσω αϋτύ ενώπιον σου δοτύν ίως ημέρας

θανάτου αύτοΰ. ΚαΙ οίνον χαϊ μέΟυσμα ού μΐ\

* Κρβ. ΡΙ ('.οΐΐ). (Ιιιο έποινέσωμεν... ζηλώσωμεν.

•> Τόν ούρανόν (1γη!51 ίιι ΟοΙΙ). βΐ ίιι Ηβ^.

€ ι 'οΙΙ» ιίιιο (Ι 11θή' ίκπΛ,ρίαν έξεχ^ινεν. δϊνίΙ. υΐ ΜογγΙ.

ί*4%τ,ρίαν ίξέόχίνι.

γ". Ούτω χαϊ Μωϋσής ηύχετο• διό χα\ μηδέν αύτοό

φθεγγομένου, φησ'ιν ό θεό;, Τί βοφς προς με; "Αν

θρωποι μέν γάρ ταύτης μόνον έπακούουσιτής φωνής,

ό δέ θεό; πρδ ταύτης τών ένδοθεν χραζόντων ακούει.

[715] "Αρα ϊιτι χα'ι μή κράζοντας άκούεσθαι, χαϊ

έπ' αγοράς βαδίζοντας ευχεσθαι χατά διάνοιαν μετά

πολλής ακριβείας, κα\ μετά φίλων συνεδρεύοντας, και

πάν ότιαϋν ποιούντας μετά σφοδράς τής βοής καλεϊν

τδν θεδν, τή; ένδον λέγω, κα\ μηδεν\ τών παρόντων

κατάδηλον ταύτην ποιεϊν. "Οπερ οΰν κα\ ή γυνή αύτη

τότε έποίησε. Φωνή γάρ αυτής ούχ ήχούετο, φησί•

κα\ είσήκουσεν αυτής ό θεός. Τοιαύτη ήν αυτή; ένδο

θεν ή κραυγή. Καϊ έίπεν αυτή τύ παίδαρων ΉΛεί ■

"Εως πότε μεθυσθήσγι ; ΠεριεΛοΰσα τύν οΙνόν σου

άπύ σοι•, άπεΛθε έχ προσώπου Κυρίου. Ενταύθα

μάλιστα έστι τήν φιλοσοφίαν τής γυναικός ίδείν. Έπ\

τής οικίας ή αντίζηλος ώνείδιζεν ήλθεν είς τδ» ναδν,

χα\ τδ παιδάριον τού Ιερέως ύβρισε , και ό ίΐρεύς
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ει δΛοοπΙοίεπι ; βΜίςυε βοιηϊηη ^υβ υΐβπ δαηείίΓιεηΐίο,

ει ςικκΐ ΐαΐί ριιοιτο ρι-χ£ΐΐ3ΐΐ5 οΐδοί, οι ςιιο<1 οοηοορίϊο-

ιιΊϋ ίηίΐίυ,ιη ρετ ρΓβοαιίοιιοιιι ;ιο οχίοδίοηι βΐ-αΐ'κκη

306βρ!856ΐ.

1. Οηυβ ααΐεηι ΊΙΙυι) ηοη δοΐιιηι οπι( ίιιορίηαίαιη εΐ

ίϋιη'ιπιύϋο, νοτυπι 61 ηβ£οΐϊαΐΊοηΊ8 ηκκΙυ$ Γιιΐΐ αιΐπίί-

Γ.ιΙιίϋοΓ : ηβφιβ εηϊιη ϋίικί Ιιοιηίηίϋΐκ υΙΙίδ νοικίϊιΐίΐ

αιιΐ ιιο^(ΐΐΪ3ΐθΓΪΙ)ΐΐ5, £0(1 ρΐΌΐίηυβ ιιΐ εχροδίιβπιΐ ε 503-

ρΐι.ι, ϋοο νβιιϋϊϋίι : Ιαιιΐιιπι αιιίοιη Ιιαε ηε^οΓΐ3ΐϊοηβ

Ιιιογοιιι ίεείΐ, ςικιηιυ,ιιι ΓαοβΓΟ ρ:>Γ οβί οβιη, ςιιχ ουηι

Ι)εο Ιι:ιΙ>υοη( οοιηιηοΓοιυιιι. Εΐεηϊιη ρυβίοοςυηιη οιιιιι

ίεΐυιιι 3εοβρει-3( ϋουδ, Γ0(1άί(1ΪΙ ΐΙΙί αΐίοι-υηι ΟΊϊιιιιι : ίιιιο

ρ<•(ϊιΐ5, ηοη ιιιιιιηι, ηεψιο ιΐιιοί, ηοφιο ΙΓ68, ηεαυο ηα:ι-

ΙΙΙΟΓ 1311(11111, 60(1 ΙΓΐδ ΙΙΙϋΙΐΟ ρΙυΓβδ, βιιία ίίίπ'/ίί , ίΐΙΙ|Ιΐί( ,

ρΐρκήΐ κρίειη (Ι. Ηεα. 2. 5), εΐ 0>ιΐΓ3 βιτίεπι βχοοβ-

&ίι. Τ;ιΙΪ8 εηίηι ε&Ι ιιεβοΓι.Ίΐίο, ψιχ οιιιιι Ι)οο ςεπΙιΐΓ :

μοιι ΊΙΙε ΐ)ΐι;ηι[ιιΐ3ΐικ:ιιιικριο δΟΝΪδ ραΓίοιη, δοιΐ ηιυΐΐϊδ

ραπίΐιιιβ οιιιιΙυρ1ίεαΐ3ΐιι ΓβοΜί(. Νεςυο εοΐυηι ι1οιΙϊ(

ΠΙι ρι-υΐεβ Γοηιϊηο3δ, δοιΐ εχ ικι-οαιιε βοχα Ιιΐίΐ ιιιιι ϊΐ-

Ιϊιι* (•ιιιιιιιΙ.ι\ α, πι ΪΙΙί )3ΐη ρεΓίεείυπι οοιι(ϊ{;εΓΪ( βαα-

άίιιηι. Ηχο εο οοιιιιηοιιιοΓΟ, ιιοιι υΐ ΙβυοΌΐϊδ 1;ιηΙιιιη,

μμ] 1 1 χιηιιίεπιϊιιΐ ' Ιιιι]υ8 ιηυΐϊεηβ ΓκΙβιη 30 Ιοίοταη-

ϋηιη, ΐ|ΐΐ3ΐιι εχ ραιίβ αυίιίοιιι 3υϋίδ(Ϊ8 ηυρβι*; νοιυιη

ιιι ΓεΙίςιιί38 ροι•5οΙνυιηυ.5, οοηοεϋϊΐβ ηιϊΐιί ραυεα οοιη-

ηιβηιοΓ3Γε άο ββπιιοηϊΐη» ροϋ ρπιηαηι ρι-οωΐίοιιοιη

οιιιιι 83εεΓάο(β ε]αδηυβ ηιϊιιϊδίΐΌ Ιιαοϊιϊβ , υ( ρβΓδρϊ-

εί.Ίΐϊβ ιιιί(οιιι 3ε ρΐϋοϊϋυ,ιη ηυ]05 υιυΐϊεπί :ιιιϊιι>αιο. Ει

ϊικίιιιη αϊ, ϊηηυίΐ, «μιιι ιιιαίΐίρίκαιτί ρτεεαίίοηεηι ίη

«■οιυρίίΐιι Ωοηϊηί, ΗεΙί ιαατάο$ οοιετναοαΐ ο« ΗΙΐια

{1Μ. 1.11).

ϋαρϋεοη Αηηω νπΜαη Ιαιιάαί. Αι*ιά*β οταηάιιιη.

— Οβπιϊιιαηι βοπρίοτ Ιιϊε νΪΓΐυίοιιι ιιι Γειηίιια $υο

Ιεδίϊιιιοιιϊο οοιηρΓοΙκινίΙ : ιιι ρΐΌθϊυυ.8 ΐ88Ϊ(1ιιί(3ΐειη ει

3ΐιίιηί νϊβίίαιιΐίαιη : ίΙΙαιη ςυίιίεπι, οιιιιι :ιϊι, ΜιιΙιίρΙί-

ίηΐ'ίΐ ; Ιιηιιο, οιιιιι 3(Μί(1ίΙ , Ιιι ΰοηίρεείη ϋοηιίηί : ιι.ιιιι

ΟΙΙΜΙ08 φιϊιΐοηι οηηιιΐδ, δει! ηοη οηιηεδ ίη οοηδρεοΐυ

1)θί. Κ 101111)1 ΟΙΙΙΙΙ ΟΟΐροΐΟ ΙΙΙ (6ΙΤ3 ρΓ081Ι'3(0, 61 ΟΓβ

ΐοιηοΓε ϋοϋΐΜΐιΐο, πίθο» ιι1Γκ|ϋο ρει• άοιηυιιι 30 ίυπιηι

οίι-ουηιν3ς3(ιΐΓ : ςιιο ογο (3ΐί8 ρο$8θ( (ΙίοοΓΟ, ςυοιΐ υια-

χιτίι ιιι εοιι$ροε(υ Οεί ? Ν;ιιιι ϊηοοηβροοίιι ϋι.ιιιίιιί ογ3(,

(|ΐιι υΓ3( υηιΐίςιιε οοΐΐίββιιβ 5ΐΐ3ΐη ιηβηΐβιη, ιιϋιίΐ Ιΐ3ΐ>βη8

ιιιιΐι (0ΓΓ3 εοιιιιιιοΓοϋ,δοϋ 3(1 ΐρβυιη οχΐιιηι' (0(ϋ8 00111-

ιΐ)ί£ΐ°3ΐΐ8, οιιιιιί εοςίΐ3(ίοηε Ιιιιιιιαηα αΐι αιιϊιοο ϋερυΐ83 :

<|ΐιοιιιαιΙιιιθ(1ιιιιι ίιΙ (ειιιροι°Ϊ8 Ιιχε ίβο'ιί πιυϋεΐ' : Ιο(3ηι

βιιίιη 8686 εοΙΙε^εηΐ ίο ιηεικειη ίιιίοικίοιαΐ, 3ΐςυβ ϊ(»

1)βιιιιι ίιινοεανίΐ αιιϊκιο ιΐιιίοιιίε. ϋειΐ οιιγ ιΐίοίι,οηιη

ιιιυΙ(ίρΙίθ388θ ρΓβοιϋυηβιη, ηυηηϋο βχί^υιι» 681 ιικχΐιυ

ρΓβεαίϊοιιϊΒ, ςυιπι ΓαάίΙ ηιιι!ίοΓ? Νοιριο ιιι Ιοηχυιη ρη>-

Ηιιχ'α βεηηοηεπι, ηεψιε ιιι ιιιυΐιαιη ΙοιηρυΓίίβχΙοιιϋίΐ'

$ιιρρΙίε3(ϊοιιοιη , ββ<1 ρβυοι ηι>ϋ:ιςυε υογΙμ ρΓθΙοςυιιΐ3

051. ΑϋΟΝΑΙ ΟΟΗΙ.ΊΙΕ Εΐ.ΟΙ 5ΑΒΑ0ΤΗ, « Γίίρΐ^ΙίΙΙ* Γίίρί-

χο-ίι αιΙ ΗιιηύΐΗαΚηι αηάΙΙιν ΙΜ , νιείηιΐΰ ηιεπιοτ (ιιβ-

πι, ιΐίί• οΰΐϊίια αιιάΐΐα Ινα, άίάίτί«}αί αηάΙΙα Ιικβ ρτο-

Ιαιι ηιακκ/αηι , υβίταιη ίΙΙαιη άοηο ίη ίθη»ρ*θΜ ίαο ,

ι<»ι/"«? (κΙ Ίμιη ηιοτίη ϊρίίιιι. νίιιιιηι «1 ηαΐάφιίά ϊη•

1 ιιβ«. εΐεοΐο. άιιο,ηοηνι Ιαιιάΐΐηια Ιαηΐιαη, αά ι*Ι(τηυι•

Ιαηιη; οίο.

* \ οχ, ατίιοιι, ά««Λ ίη ΟοΙΙι. β( Βββ•

* &ίε (χι1ί>. (Ιικ> βι ηβς., πιοϋοί ςιΐ3ΐη ΐινϋ. 61 Μοτβΐ.,

•;υι Ιι,ιΙίοια, !//ι;,-<«.

ιίΐΓΐίίΐ ηοη ΙιίούΙ, (Ι [ίτηιιη ηοη (ααηάίΐιηριτ οαραΙ()η*

(1 /ίο;;. Ι. 11). Ου.ο 681 Ιιίο νοΓίιοπιηι ιηυΙιίίικΙοΤ

Ου ϊιΐ ί^ΐΐυΓ Ίιιιιυ'ιΙ, ουιιι αίΐ, ΜηΙΐΐρΓιοανϊι? ΙΙ.οο Γγο-

π,ιιοιιΐοτ (ΙίοοΙιαί, 1166 (1ο8ΐϊιίΐ ϋ8(1ειιι \6γΙ)Ϊ8 ίΐβΓαιιιΙι»

ιηιιΐΐιιιη (εηιροηδ 3ΐΐ8ΐιιιιοη•. 1(3 εΐ Οΐιηδίυβ ίη Εναιι-

βοϋο ΰοευίΐ 0Γ3Γβ. ϋυιιι εηϊιη ]υ58Ϊ88β( άΊ*ειριιΙί5, ηβ

ιιιοιο ςβηίϊΐίαιη οπιιοηΐ, υΐβη(08 ηιιιΐίϋοςιιίο, ο(ί;ιιη

ηιοοΊιιη ρΓοε:κϊοιιί8 ιΙιόιιϊι (ΜαΐιΗ.6. 7): υβιεικίειίδ, ιιι

εχαυιΙίϋΐιιιΐΓ ηοη 6580 5Ϊ(υπι ίη νοι-ΐιοπιπι ηιιιΐιίΐιι-

(Ιίιιο, 86ά ιιι νίςίΐ3ηΐΪ3 πιοηΐίδ. ϋυυηιοιίυ ίς'ιΐυΓ, ϋιχο-

ΓΪΙ 3ΐίςΐΐΪ8, 81 ρ3ΙΙ0Ϊ8 0Γ3ΙΙ(1υΐΙ1 051, ρ.ΐΓ.ι1ιοΙ»ιη εί$

ρΓοροϊυίι, 3(1ηιοιιβη(ειη βοηιροΓ 6886 οπιιιοΊιιιι "'. Υι-

ϋυ;ι α,υχϋαιη οιαΐ, ιριχ 388Ϊ(1υε αρρεΙΙβηϋο επιύΌ-

Ιεηι εΐ ίιιΐιιιηκιηιιιιι ]ικΙίοειη, ηεςιιο ϋουπι (ίιηειιίειιι,

110(1(10 Ιιοιιιίηοδ ΓονιτοιΚοιη, ΓΓεςυειιίεΓ 3(1ίβιΐ8 Ποχίι

(ί.Η£. 18. 3-δ).0ϋοιιιθ(1οηο5θΐ Ι'αυ1υϋΙιοιΐ3ΐυΓ(1ίοοιΐ5,

ΡηοαιΊοηϊ ΐηιίαηία (Ιίοηι. 12. 12), 30 ι ϋΓδίΐί, Ιιιάαί-

ηεηΐη ι»•«ίο (1. 7"Λ»•5«. 5. 17) ? Νβηίδ'ι νβτ1>3 ρΓοίβπε ιιι

Ιοηςιιιιι ηοη οροΓίεί,εΐ ΐ;ιηιοιι 35δί(1οο ογογο, Ιιοο οιιιιι

ίΙΙο ριιβ>ΐ3(. Νοιι ίιιιΟΓ 86 ρυβίΜΐιί ϊδΟ ; ηΐΐδίι : 80(1

ηι.ΐ£(ΐορεΓβ ίηΙΟΓ 80 εοηςηιιιηΐ. 8Ίςυί(1βηι β( ΟΐΓΪ8ΐυ8

61 Ι'αΐΐΙίΙ-ί ]ΐ1δ5ΪΙ υΙΟΥΟδ, δεϋ ΟΓθΙΐΓ3δ (ίΟΓΪ ρΓ663(ίθΙΙ68

εχ ρβυοίδ ίιι(εΐ'Τ3ΐϋδ. Νβιη 8Ϊ ίη Ιοιιςιιιη οχίοικίοπδ

\ογΙ)3, ουιη ΓγοίιιοιιΙογ ραηιηι 8Ϊ8 »1(βη1ιΐ8, ηιυΙΐ3ηι

βυϋαοίιιη ϋίοοοίο 8υρρε(1ϊΐ38ΐί, υ( αεεεϋιΐ δυρρί.ιηΐεΐ-

(ριο, αε ηιοικοηι 3» ϋδ υ,υχ άίοιιιιΙυΓ βνοεοί : ςυο<1 8Ϊ

ίΓΟίΐαοηίοΓαο δυΐι'ιιιιΐο 0Γ3Τ6ΓΪ3, Ιΰπιρυβ οχηιιο ογοΙιπ»

(ΙίΓΪιηεηδ ίιΚεΓνβΠίδ, Γ.ιοϊΙο ροΙΟΓίϊ 6886 8οΰηυ8 30 νί-

6'ιΙϋΐΗ , οι |ΐΓθο;ιΐίοποιιι ιηυΙ(α οιιιιι αιίοιιΐίοιιβ ρβΓ-

Ιίοίκδ. ΟιιοιΙ 53ηο (ιχε Γεοίΐ , ιΐιιιη ηοη Ιοιι^ο 8ογ-

ιιιι ιιο, 80(1 (τοϋΓΪδ 30 ίΐΌΐιαοιιΐί1)(ΐ8 μιοι ίΐιυδ αάϋΐ Ιΐβϋη»

(1. Λι'3• 1. 12. 13). Οείιιάβ ροδίοαςιιαιιι 8^οογ(1ο8 ΪΙΙί

οοείϋδϊΐ 08 : ηαιιι Ιιοο ε.-Ι ςυοιΐ αίΐ, 01>κτναοαΙ ο$ γ/μι,

(Ι Ιαΰία ί•)α$ ιηονύοαηΐΜ, νοχ ααίαιι ιΙΙϊαί ηοη αηάίίίια-

(ιιι- ; 0030(3 081 οΙιοϋίΓο ^.-ιοοηίοΐί, εΐ 30 οΓαιιϋο ιΐο-

8ίδΙοΓθ. Κι νοχ ηιιίϋεηι ΐΙΙί πιΙογοΙιμ ο>ι, :α ιιοιι 081

οχοΙ(ΐδ;ι Ιί»Ιυοί:ι, >ει1 ιεΐιοιηειιΐΐϋδ οΐιιηι οογ οΙ:ιιιι:ιΙι,ίι

ίιιΐιΐδ. Νϋΐη Ϊΐΐ3 ριιΐί-δίηιιιιιι 681 ρΓ603ΐίθ, οιιηι »Ιι ίιιΐί-

ιηϊί \ οοοί> δαίδϋιη ΓογιιιιΙιιγ : Ιιοο ρΓχείριιο ηιοηΐίδ 681

εχοΓοϊίαιχ, ηοη ίιιίοιιΐίοιιο νοοίδ, 8εϋ 3ΐιίιιιί Γογτογο

ρΐ'003ΐίθΙΐεΐΙΙ 3ΐ)δθΙνεΓ6.

3. 5ίο ι τ.ινϊΐ β( ΜοδΟί : φιί οιιιιι ηίΐιί! νοοβ Γ68003•

Γβί, 1)οιΐ8 (3ΐηεη, (Ιηϊά,\ηα}\\{., οίαηιαι αά ηιε (Εχοά.

14. 15)Τ Ηοιιιίηοϊ (]υί(1εηα οχίοπιηπι Ιιαηε νοοειη ιαιι-

(υιη αυιΐίυηΐ, 31 Οουδ ο( αιιΐο Ι αιιο ίηΐιΐδ ϊηο1υιη:ιηΙο•

αιιϋίΐ. Ιι:κ|ΐιβ ΙΊεπ ρο(εδΙ, ιι( οιίιιιιι ςυί ηοη ο!;ιηΐ3»ι

βικΙίβηΐιΐΓ, υΐ ροΓ ΓοΓυηι 3ηι5υΐ3η8 ςυίδ ογο( 30ουη-

Ιίδδϊιιιβ, 61 ίη οοπ5θ55ϋ ίηιιοοπιιιι βΙίοΓυηιηυβ ςυϊιΐ•

νϊδ :ιΙίικΙ 3^6118 νοίιοιιιοιιΐί οΙ.ιηιοΓΟ ίητοοοΐ Οοιιιη, εΙι•

ιηοΓΟ, ίικιιιαιιι, ίιιίοπιο, 6(1311181 ιιίΙιίΙ Γβοίαΐ, ηυ(ΐ(] α

ςυοι|θ3ΐη ρΓΧδεηίίυιιι 5οη(ίαΐιΐΓ. ^αυ^ οιιβ Ιυιτι Ιι.ιτ.

ϊοοϊί ιηιιΙίοΓ. νοχ, ίικρηΐ, ί//ίιι« ιιοη αηάιιοαιητ ; ε(

εχιικίίνίΐ ίΙΙ.τηι ϋβιΐδ : Οηΐιΐδ βηΐ ίΙΙίυδ οΙ.ίιιιογ ίη-

Ιοπιοδ. Ει άίχίΐ ΪΙΙί ριΐίτ ΗίΙί : βκοιικ/ικ ίτϊ» ώήα?

ΰίίαικ νίηιιη) ΐνηηι αοι /<•, ει τιαάι α ^ηιρεαπ 1>ο-

ιιιίηί (1 . Περ. 1.14). Πιο ροΐίδδίιηιιπ» ΙίοεΙ Ιιιι|α8 ιικιΐίβ-

Γί8ρΙΓιΙθδορΙιί.ιπι ροΓδρίοοΓΟ. ϋοιιιί 6χρΓθΙ)Γ3ύ.ιΐ χπιυΙ^;

νβιιίΐ Ίη ΐοιηρίιιιη, οι 5:ιοειοΌιίδ ρυοΓ .-ιΓΓιοίι ίΙΙαιη οοα•

ΙΙΙΐηοΐΜ, 61 ίιΚΊΌ|•4( 1086 6306ΓθΙθ8. Ε(ΤιΙ^0Γ3ΐ ΟΛΜΙΙβ
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Μίοαιιι ΙειιιρεδΙαΙεηι, νοιιϊΐ Ίη ρΟΓίΟΠΙ, εΐ ΠΐΓίϋδ ΐηνβ-

ηΐΐ (1ικ:ΐιΐ5 : νεηίΐ ηοεβρίυη ηιοϋ!ίθ3ΐιιοη, 86(1 αυΊΙίΐα οβΙ

ρΓΟΟϊΟΓυιη ρ!:ΐ£.τ, (|ΐι;ι νυΐιπιδ ΟΓεδεεΓεΙ, ιιβιΐιιΐϊΐ ευΓί•

Γ6ΐϋΓ.8ΐ'ϊΙϊ5θηίπι(η;ςϋθΐηίχ1θ3ηϊπίΐ ιηοβΓεηΐβδ βϋνει•-

8ΐΐ8 εοιιΐυηιείίυβ βΐ οοηνίείβ δίηΐ ηΐϊβοπ. δίοιιΐ οηίπι

30ογΙι:ι νιιίιιΟΓ» ηο Ιενεηι ψιίιίοιιι ιιιιιηυδ οοηΐηείυιη

Γοιιιιιΐ : δίε 61 ηιιίιιιιΐδ ροιίιιιΐιηΐιιχ ηε πιοι•θ5ϋδ ηιΐ οιη-

ιιηι ίιιιΙίβιιαίιΐΓ Ιενίςιιε νβιΊιο ιιιΟΓϋεΙυι• βΐ υΠΌικΙΊΐιΐΓ.

Υεπιιη Ιιοε ιιοιι αεείϋϊΐ Ιηιίε ιηυΓιεη, ηβ Ιιιιιι φιίοίοιιι ,

ευηι 3 ριιετο εοητΐεϋδ ρβΙβΓοίιΐΓ. Ν»ηι δι 53οοπ1θ5

ΓυΪ5$εΐεοηνϊεϊ;ιΐιΐ5, ηοηεηΐ ροιίηιΐε ιιπγ.ιο;1.ί ιοίοπιη-

Ιϊα : ιΙίμηίΐϋΐΊκ φΐίρρε ηι»£ηίΙυάΌ, 30 ιηηςκίηΐιΐϊ αιι-

είοπίαδ τεί ίιινίΐαηι ί1Ι;ηιι εοηιριιίίδδοί :ι<1 ηκχίεβίίαιτι.

Νιιηε υι:γο ηεε αάνεηιΐδ 8αε6Γ(1οιί$ ριιεηιιη ΊικΙί^η.ιΐ:ι

681 : ςυο ηιη^Ί•, οιίαιη 8ΪΙ)ϊ εοηείϋανίΐ Ι)ειιιη. 8ίο φΐο-

ΙΪ65 ορρπιΙΐΓϋκ ιηίΐΐεφίβ ιηιιΐίδ αίΓεείΐ, οοητίοίβηΐεδ

ββηείΌδο Γβηηιυδ αιιίηιο, πι»|θτβιιι ηουίδ » ϋεο 5εηβ-

νοίεηΐίαιη εοιιεΊΙΪ:ιιιιιΐ8.

ΤοΙβταηΐΐα εοηνΊαοτητη οκα»ίο ιηεήΐϊ ΟαυϊιΙΊ. — Ει

υικίε Ιιοε Η(]ΐΐ6ΐ? Εχ Ιιΐ8 φιχ ενεηοϊε Βανϊιϋ. <>ιι ϊ ιΐ

οοΐεηι ίΙΙϊ ενβηίΐ? Εχβαΐαίιηΐ »Ιίφΐ:ιικ1ο ε ραίι-ίβ, βϊ-

ιιιιιΙ ει (1ε ΙϋιεΓίαίε ει νΐια δΐια ρβηείίΐηηδ, ει εχει-εϊΐιι

ηϋνοΓδίΐδ ίηίειηρει-ηιιίεηι ϊΙΙιιηι ]υνεηειη ΐ)τηηηιιιη ηε

ραιτίοίιίαιιι ιηδίηιείο, οιτηΐιαΐ ϊη (Ιβκβπϊβ (2. Κ(^. 16) :

ηεε Ιηηιεη ϊηϋίςηαΐυδ 651, ηεε (Ιε?ροικ1ίι αιιϊιιιυιη

ηριιϋ ϋυιιηι, ηεςιιε άίχίΐ : Οιιίι) ΐηικίεηι Ιιοε Γβί ε5ΐ?

ρεπηίδί! ϋΐ ίίΐίιΐδ ίηδυι-ςεΓβΙ βάνεκυδ ϋΐιιιη, α ηιιο

£ΰΐιίΙιΐ5 651 : (μιί βΐίβηίδί ςυίά ΗαοεΓβΙ, (Ιο (]υο ]υδΙβ

ςυεπ ρθ556(, ηοη οροΠυϊΙ Ιαιηεη ί(Ι ΓηεεΓβ : ιπιιιε

νει-ο ηεε ίη ρ»ι•νο ηεε ίη ηταςηο Ιχβυβ α ηοΐιίδ ο 1>.ι ι η -

ΙιιιΙηΐ, ειφϊεη* άΌχίΓηπι ρηίοπιο δηηςιιίηε ροΙΙυβΓβ, ει

1)ειΐ5 ηχε νΐιίεηδ ρηΐίΐυτ. δειΐ ηϊΙιίΙ Ιιοπιιιι (Ιίχίΐ. Οιιίη

φΐοά ρΓοΓεείο ιη:ι]ιΐ8 εδί ει ηόΊηΪΓαυίίίιιε, ειτηπΙΒίη ει

ιιηιΐίιριε εχριιΐδΐιιη δοιηοί ςυκίηηι υιγ ίιιψιοΐιιυ 3ε

δεβίβδίιΐδ ίηςεεΟΐιιβ βδΐ, ΙιοΗΐίοίάίο ροΙΙιιΐιιιη ει ίηι-

ρϊιιιη αρροϋβηδ οΐϋδφκ ϊηιιαιηεηβ εοηνϊεϋδ ίιιιρε-

ΐεηδ : πι ηε 8ϊε φΐίοΌιη Γιιίΐ οχ:ΐ5ρβι•αΐιΐ5. ΟιιοιΙ 5Ϊ φΐίδ

(ΙίχετίΙ : ()ιΓκ1 ιιιϊπιιιι μ ηοη ϋΐΐιΐδ 681, ευηι ρΓορΙΟΓ

ϊιη))εείΙ1ϊΐ3(ειη ιιίείδεεικίι ροίηδίηΐεπί ηοη ηηϋθΓβΙ?

ρΐ'ϊηιιιηι ϊΙΙιιιΙ όΊχεηιη : ηοη ρεπικίο ιιιίηι-εΓ ευηι, δϊ

(1ί;»ιΙΐίΐιια ςεδίαιίδ ει τε^ηο ροΐιειίδ, ϊηηιιε δθ(ίο δειίειίδ

εοηνϊοΊηηίειιι ρεΠυΙΐδδεί, ιιΐ ιιαιιε ίΗιιιη εΐ 1;ιιιι1ο, ει

ηιΙιΐΜΓΟΓ ΐειηροΓβ εαίαιηίιαίϊδ ρ!ιΐΙο$ορη3ηΐεηι. Νίιι

ΐΙΜε ει ίιηροπι" ιηαςηίΐιιιΐο, οι εοηνίεϊβηΐΐδ \ίΙίθδ δχ-

ρε ρεΓ8(ΐ3δΊΐ, υΐ εοηΐυηιείίαηι ιχ^ϋβοΓοί. Μιιΐιϊ Γε^βδ

Γι-ι.'<ριειιΙεΓίϊϊιιιίΙεηι ηιιϊπιί ιηοιΙει-3ΐίοικ.Ίΐι ρτ.ΐδίίΐεΓαιιΙ»

ί] ιιί ίηδΐ^ηεπι εοηνϊείιιηιίιιπι ΐηδ3ΐιίαιη ηοε.'ρίτιιηΐ ρΓΟ

εχευδ3ΐίοηβ. Νεςιιε εηίιη α-φΐε ηοδ ίη πτυιιι ρΓΟδρε-

ΗΐΛίε ηΐιριι: ϊη 3(1νεΓ$Ϊ5 ορρτοΙτί.ι ιηοηΐιτε δοΐεηΐ :

δαί ιιΐιί εοιιείιΐίιηυδ, Ιυηε ηΐ3£ΐδ ριιηςυηΐ ηοβ, βεπυδ-

»(ΐιο ηιοΐ'οΥιιΐ εοηνίεΪ3. ϋΐ; Ιιοε ριΐΓΠ, ιιΐίικί (ριίιΐιΐνπι

ϋεβΐ 3ϋ(ΙεΓ0, νί(1εΙίοεΐ ςυο^ ίίίί Γαεηΐ ίη ηιηηιι \ ίπ-

(Ιίεΐ3Π) δυηιβΓε, ηεε δυιηρ^εηΐ. Λΐιριβ ιιΐί ρεΓδρίεΐ3δ

γ.ίιιι :ιιιίηιϊ ιΐΗκΙΐΊ-ιιΐίοιιΐΊΐι ηηη Γυίδδβ ίηιροΐεηΐϊχ, 86(1

ρ;αίεηΐίχ, πιιιι ίιΙ ιΐιιν εχιτείΐυδ ειιρει•εΐ δίυί οοιη-

ηιίΐΐί, υΐ .1(1 ειιιινίείίΐιιΐι'ΐη ΐι-ιηδίΓοί, ε]ιΐ5ΐριε εαρυΐ

(α) Ηοε ρΐΌΐιηιιπ ίιιΐιιΐι^ε (ϋοιίυι• ιιΐ3ΐιΊ ΒίίπιυυΙίΒ ριιοΓ

δίνβ δΟΓνιΐδ ΗεΙί Μ!ΐ•ιιιιιίιιηι ιλ\ Ιιιΐιτρι -<•Ιΐ'ί. ΑΙ ία ιΐι•ΙΐΓ;εο

ει ίη λ ιιΐ£ΐΙί ίρ50 ΜιΊί $οΙιΐ£ ίηΊυοίΐιΐΓ ληηιιη ίηετβρίηβ.

ίΐιηριιΐ3Γεΐ, ηοη δοΐυιη ηοη ρΓΠηϊδίΙ ΟηνΐιΤ, •»βΓϋπι

εΐίηηι ΐηίΐίρηβιΐΐδ εεΐ, αίεοηβ : Οηϊά ηιϋι» {<χνηι, /!/<

8αι»ϊα;? 8ίηίΐε ΊΙΙιιηι ηιαίίάίοετρ, ια νϊ(1ι•αΐ ϋοιηϊηνχ

ΙιινηίΙίΐαΐαη ηιεηιη, α τιάάαΐ ηιΊΜ ύοηα ρτβ ηαΐίάκύι

*»/» »η άκ Αογ (2. Κι$. *6. 12) : ςυο<1 φιίϋειιι οι

ονεηίι.

^. Υί(ΐ8 ]ηδΙοηι ίιιΐβΐίβχίδδβ ιη.ι^ηο ηηίιηο ρεΓρβϋ

οοηνίεΐ», (•οε;ΐδΊΐ)ΐιβηι εβκο αιίΐρίδεεηίΐχ• ^Ιογϊ,-ι- ? ΙΙιηβ

ο!) ε»Η5:ιηι δηίιίεηι ίΐίίηιπηοΌ ηηείιΐδ ίηίει• ^εηιίιιυι»

ρηπυίειιι, ευηι εδδεί οεοίάεικίί ΓιιειιΙίαδ, ρβρεΓοίι, ίιΙ-

ΐίΐιο, (-ΠΙ11 εοηιίΐβδ ίιοι ΙιιγοιιΙιιγ, ιιΐ ^ΙηιΙίο εηιιίοϋβΓεΙ

(1. Ι1ι'<). Μ). δειΙ ηειριε Ι3ΐη ρΓοηιρίΊ ο(-(-ί(1ειΐ(1ί Γη-

ευΐιβδ, ηεφίε εοηιίΐιιηι φΐί ηιίοι-.ιιιΐ ρπ)ν< εηιί ι, ηεηιιβ

ιηιιΐΐιιηιιη πι]ιπί:ιιιιιη, ηηαβ ρεΓρεδδΟΝ ΓϋβρηΙ, ιηβ-

ηιοηβ, ηειριε ρΓβνίοΜ ρηΐίεικίί ρεΓίειιΙυιη, :κΙ δΐιΐη-

ςεηϋιιιη ςίαϋίιιιη ϋΐιιιη ίιηρείίιτε ροιιιεπιηΐ : ιβηιείδί

ικ'φΐβ εχεΓείιυί ηίληίΓϋϊΐιΐδ Ιιοηιίείϋίί ΓιιΙιιγικ εηΐ, $ϊ

(Μ'ΐΙειη ίΙΙ.ιιιι ρβΐηδδεί : δίη:ιί(]εηι $ρε1υηε.ι βπιΐ, ιιοε

υΙΙυδ βΐίηδ ηιίοι-.ιΐ (α), η'δί ϊρδβ δοΐι*. Μβ(]ΐιβ (Ιίχίΐ

ιριοιΙ φΓδρία ι) ίκΐιιΐίοιίιιιη εοπιπιίδδιιηΐδ ιίί(6ί);ιΙ :

ΤίηώτΐΒ άιαιη ίη* βΐ ηιαή, φι'κΐ ιΐηιιο (ΕαΓι. 25. Ϊ0)?

86(1 ίιΐδιιηιιιειη οευίηηι 5ρεεΐ.ιί):ιΐ, ει δείεηαΐ ίηΐίηίιίδ

ρ.ιπίΐιιΐϋ !•ρΙι:ικΙΊιΙίοι•εδ εδ»ε δοΐβ ϋοηιϊηί οπιίο--. ΙιΙ -

οι γοο βίε οιηιιϊα η^βΐιαΐ εΐ ΙικμιβΙι.ιΙυΓ ΐαηι«]υ:ιιιι ίρ$0

ρΤιΜεηΐβ, 61 (1ε ίίδ ςυχ ϋίεείιαηΐυΓ, ]ικ)ίοίιιηι ίιτεηΐβ.

ΑίΙ οι ί,'Ί. Νυη ίη[€τα»ι ιηαηιιιη ιηιιιιη ίη γΙιπιΙηιιι Ι>ο-

ηιϊηϊ (1. Λί^• 24. 7). Νοη τεβρίοίο ίιηρΓοίιίι.ιίοιη, 86(1

Γεβρϊεί» (Ιίςιιίι.ιΙοηι. Νεηιιο ηιιίιί (1ιο»ΐ ιιΐίφΐϊδ ίΐΐι η>

ε58ε νίοίεηΐιιιιι αε ιιοΠιιίαιιι : εςο οιι'ιιη ϋο'ι ωίειιίο

Ικιηοινιη ιίοΓίτη, ιριαηινί^ ϊικίί^ηιιδ ΊδΙο τί(1εαΐυΓ. Νοιι

("ΐιιιιι ιηεπηι 681 Ιιοε εηπιοη, (ριοιί Ιιίε Ιιοιιοιο νίιΚα-

Ιιιγ ϊιιάί^ηιΐδ. Αικίϊαιιΐ (]ϋί ραεοπίοΐοδ βδρβπι.ιιιΐιΐΓ,

(Ιίδοαηΐ (|ΐι.ιιι1.ιιιι Ιιίε Γβξί ΓβνβΓβιιΐΐιιιη εχΙιίΙχκΓίΙ.

ΤηιηεΙδί ιιιιιΐΐο (ΙίμιιίοΓ ε$1 Ιιομογο .ίο τεηεΓαιίοηβ -»-

εοΐ'ϋο-ΐ, ιρκιιιι Γεχ, φΐηηΐο ;κ! μι3]ιιγοπι εΐίηιιι \οο3ΐιιδ

βδΐ ρηιιείραΐηιιι. |ιί-ο;πιΐ ηοη ]ιΐ(ϋε:ιι-(>, ηεε ροεηαβ

ρχι^ογο, δε(Ι 8ΐιΙ>]ίεί 3ε εειίεΓβ. Ν»ηι ιο ιρΓκίοιη νίι»ηι

δβεβιιΐοΐίδ ιηίηίιηο ηοδίί, (]ΐιηηΐηιιιτί? αΙ>]επιΐδ ϊΗβ »ίι

ηο νίίίδ : Ιιίε νβΓΟ οϋΐιβι.ι ρτουβ ηοτοΓίιΙ φΐ:« δβιΐ ρ:ι-

Ιι-.καΐ : ηίΐιίίοιηίηυδ δίε «Ιοίιιΐιιιη ίίίί 3 Ι) ο ρΓΐιιοιρη-

1 1Μ11 ι•ονοπ•1ι:ιΐιΐΓ. ()ιιο(Ι ίβίοιη, φίπιηνίδ (05 ριοηβ

ηονεηδ, νβιιία Ι.ιιηεη ει εχειΐ5»ΐίοηβ ϊικΙίςιιυ$ δίδ, δί

ιη:ι^ίϋΐι•.•ιΐιΐδ εοηίειηιιηί, ηεε γογιιιιι ιίίεΐίδ ουίοηιρε-

Γοδ, ;πιιΙί φιο ριιείο Ιιιιιιο ηοΙ'ίβ ρΐ'χίοχίιιηι ρεΓ βη

ΟιηδΙυδ ερίρικτίι, (|ΐιχ ίη Ενβη^εΙΐο ά'ιχ\1 : 8><ρ€Γ ■-«-

ίΙιαΙηνη Μο\)ΐϊ αιάιηιιιι ια'ώαι ει ΡΙιατ'ααϊ : οιηη,α

ΐΤ()0 ηΐΗναυηηιιβ άΐχβτϊηΐ νοίιϊ$ (αο'ΐϊΐιάα (ιιάΐβ; ΐιτιιιι-

ώιηι νετο ορετα εοι-αηι ηοΐίΐε (αεετι! (ΜαΐΐΙι 23. 2. 5).

ΥίιΙοϋηο ηιιο ραοιο φίοπιοι ; ϋ\.•ο αΌρΓ3Τ3ΐί βΓβηΙ ηιο-

Γ68, III (ΙΪ^Ιΐί 0550111, φΐί .1 (1ίδθίρΐΐΙί> ΓΟ|ΐΓθίΐΟΙ1(ΙθΓΟΠ-

ΙυΓ, εηπιηι Ιηιιιεη 3(1ηοΠ:ιΓιοιιεπι ηοη 3δρεηι»ΐ•δ β*ι,

ηοιρκ; ι!ο(.ΊΓίη:ΐι\ι Γε]εείι? Μχε ηοη εο άίεο, ηιιο(1 ί?-

εεηίοΐεδ νείίιη αεοιίδΐΐΓβ : αυδίΐ; εί(]ΐικ)εηι νοβ εοιι-

νοΓδηΐί'ΐηίδ 3ε ρίϋΐαΐϊδ ειιπιηι Ιεδίεβ εδίίδ ; 86(1 ιιΐ Ιοη-

ρη ιμ.•\](ιιόγιι ίίΐίδ πνοΓοιιΙϊαιιι εΐ Ιιοηοιειη εχΐιίίβα*

ιηιΐδ. Νεφίε οηίπι »(1εο ίη ϊΙΙοδ, ηΐφΐε ίη ηοδ ίρδοβ

ιιΐίίίΙ;»δ (1ίιη:ιιι;ι1ιίΙ. β«ΐ τεοϊρΗ εΐ'ρο ρτορίιείαιη ίη ηο-

(α) νρνοιο ουΓ άΐοαΐ ηυϋυπι 3ΐίαηι κΐηιϊδδε; κίβηαΐ οοκη

ίρδίιΐίί ϋανκΐίδ υιίίίιεδ, ηαιταηΐε 8ετίρΙιιι*.
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έπετίμησεν. "Εφυγε τδν οίκοι χειμώνα, ήλθεν εις

λιμένα, χα\ κύματα πάλιν ευρεν ήλθε φάρμακον

>α6εϊν, ή δε οΰ μόνον ούχ έλαβεν, άλλα χα'ι πληγήν

διά των ονειδών -ροσεκτήσατο, κα\ τδ έλκος μάλλον

δι' αυτών άνεξαίνετο. "Ιατε γαρ πώς » αί όδυνώμεναι

ψυχαι πρδς τάς λοιδορίας και τάς ύβρεις διάκεινται.

ΚαΟάπερ γαρ τα μείζονα τών τραυμάτων, ού την ι

τυχοΰσαν έπιβολήν τής χειρός άνεχόμενα, χείρονα

γίνεται • οϋτω χαϊ ή ψυχή τεταραγμένη δυσάρεστος

ιέ έστι, κα\ πρδς άπαντα δυσχεραίνει. κα\ ύπδ τοΰ

τυχόντος δάχνεται βήματος. Άλλ' δμως ουδέν τοιούτον

έπαθεν ή γυνή, χα\ ταύτα, τοΰ παιδδς λοιδορουμένου.

Ει μέν ούν 4 ιερεύς ήν 4 ύβρικώς, ούχ οϋτω θαυμαστή

ήν ή ανεξικακία ■ τδ γάρ μέγεθος τοΰ αξιώματος,

χα'ι δ τής αρχής δγκος και άκουσαν αυτήν έπειθε

σωφρονεϊν. ΝυνΙ δέ ουδέ πρδς τδ παιδάριον τοΰ Ιερέως

έδυσχέρανε • δια τούτο κα\ μάλλον τδν θεδν εις εύνοιαν

έπεσπάσατο. Ούτω κα\ ήμεϊς άν λοιδορηθέντες», και

μυρία παθόντες δεινά, τους όνειδίζοντας φέρωμεν

γενναίως , μείζονα παρά τοΰ θεού τήν εύνοιαν έπι-

σπασόμεθα.

Πόθεν τούτο δήλον ; Άπδ τών τω Δαυΐο συμβάντων.

Τι δή ούν ούτος έπαθεν ; Εξέπεσε ποτέ τής πατρίδος,

χα\ περί τής ελευθερίας και τής ψυχής αυτής έκιν-

βύνευσε, κα\ τοΰ στρατοπέδου πρδς τδν ακόλαστων

νεανίσκον τδν τΟραννον εκείνον και πατραλοίαν με-

^αταξαμένου, έπλανάτο κατά τήν Ιρημον, καΐ ούχ

έδυσχέρανεν, ουδέ άπεδυσπέτησε πρδς τδν θεδν, ουδέ

είπε• Τ£ ποτέ τούτο Ιστι; συνεχώρησε τω παιδί κατ-

εξαναστήναι τοΰ γεγεννηκδτος ; καίτοι κα\ εί δίκαια

έγκαλεϊν είχεν, ουδέ οδτω τούτο γβνέσθαι έδει ■ νυν\

δέ ού μικρδν, ού μέγα ήόικημένος παρ' ημών, πε

ριέρχεται τήν δεξιάν έπιθυμών αίματι μολύναι πα-

τρικώ, χα'ι 4 θβδς ανέχεται ταύτα δρών. Άλλ' ουδέν

τούτων εΤπε. Κα\ τδ δή μείζον και Οαυμαστδν, ότι

πλανωμένω, χα\ πάντων έκπεπτωκδτι, Σεμεεί τις

άνθρωπος πονηρός κα\ μιαρδς έπέθετο αύτώ, μιαι-

φόνον άποκαλών και άσεβη, χα\ έτέροις μυρίοις αύτδν

πλύνων όνείδεσιν • ό δέ ουδέ ούτως Λ ήγρίανεν. Ιϊϊ δέ

λέγοι τις• ΝβΛ τ! θαυμαστδν, δτι ούχ ήμύνατο [710]

ασθενής ων, καΐ οϋκ Ισχύων ; πρώτον μέν εκείνο άν

εΐποιμι, δτι ούχ ούτως αύτδν έθαύμασα ει τδ διάδημα

κα\ τήν βασιλείαν έχων, και έπι τοΰ θρόνου καθήμε

νος, είτα λοιδορούμενο; ήνεγκεν, ώς νΰν αύτδν επαινώ

και εκπλήττομαι έν τω καιρώ τής συμφοράς φιλοσο-

φήσαντα. Τότε μέν γάρ 4 τής αρχής δ,γκος, και τδ

ευτελές τοΰ υβρίζοντος καταφρονήσαι αύτδν πολλάκις

ϊπ-:ιθε. Πολλοί δέ και άλλοι βασιλείς πολλάκις τοιαύτα

έφιλοσδφησαν, τήν ύπερβολήν τής μανίας ιών ύβρικό-

των είς άπολογίαν λαβόντες. Ού γάρ δμοίιος ημών

ευημερίας απολαυόντων, και κακουμένων, τά δνείδη

καθάπτεσθαι πέφυκεν άλλ' δταν πταίσωμεν, τίτε

χαΟικνεΐται μειζδνως ημών, καΙ δάκνει αφοδρότερον.

Έπ\ δέ τούτου, και έτερον τι πρί>ς τοις είρημένοις

ϊστιν είπεΐν, ότι κα\ κύριος ήν άμύνασθαι, άλλ' ο,κ

* Γ/ιΙΙ). λαβείν, χαϊ τά έλκος άνιδέξατο. "Ιστέ γάρ πώς.

Αΐίιΐϋ Γ.ο!1). άνεξαίνετο. "Ιστέ.

Ι> ΟοΙΙ). άιιο βΐ Κβ£. καΟάπερ τά τραχύτερα τών τραυμά

των, ουδέ τήν.

* Έπεσπάσατο. Και γάρ ούτως ε/ει έκειδ' «ν λοιδορν,-

ίίντες Γ.ΟΙΙ). «1(10 61 Κββ

Λ <„ο11). ιΐικ) εΐ Ηιη; και τά μυρία κακά και οϋδ» ούτως.

ήμύνατο. Κα\ ίνα μάθης, δτι ούκ ασθενείας, άλλ'άνεξι-

κακίας ήν ή φιλοσοφία, τοΰ στρατηγού τότε άξιούν-

τος έπιτραπήναι διαβήναι, και τήν κεφαλήν άποτε-

μεΐν τήν έχείνου, ού μόνον ούχ έπέτρεψεν δ Δαυίδ,

άλλα και έδυσχέρανε, λέγων Τί εμοϊ χαϊ σοϊ, ν/*

Σαρονϊα; "Αρετε αϋτον χαταράσθαι, δπως Ιδο»

τη*• ταπε/νωσί*• μου Κύριος, χαϊ άνταχοδφ μο»

αγαθά άντϊ τής κατάρας αύτοΰ τής 1>Ϋ τχι 1\μέρφ

ταύτη • δπερ οϋν χα\ εγέτετο.

δ'. Όράς πώς οΐδεν 4 δίκαιος, δτι τδ φέρειν γενναίως

τάς λοιδορίας, αφορμή πλείονος ευδοκιμήσεως γίνε

ται; Διά τούτδ ποτέ κα'ι τδν Σαούλ είσω διπλού τειχίοο

λαβών, καΐ κύριος ων άποσφάξαι , έφείσατο• χα\

ταύτα, τών παρόντων κελευΐντων ώθήσαι τδ ξίφος.

Άλλ' ούτε τδ τής εξουσίας εύκολον, ούτε τδ παρ' έτε

ρων παροξύνεσθαι, ούτε τδ πολλά πεπονθέναι δεινά,

ούτε τδ προσδοκφν πείσεσθαιχαλεπώτερα, συνεχώρη-

σεν έλκύσαι τδ ξίφος • καίτοι γε ουδέ τώ στρατόπεδο»

κατάφωρος έμελλεν ΙσεσΟαι ταύτην έ,ογασάμενος *ήν>

σφαγήν. Σπήλαιον γάρ ήν, κα\ ούδεις έτερος παρήν,

άλλα μόνος αυτός. Και ούκ είπεν, όπερ τις μοιχίίαν

εργαζόμενος έλεγε, Σκότος χύχΛφ μου χαϊ τοίχοι,

τι εύΛαβοΰμαι; άλλ' έώρατδν άκοίμητον όφθαλμδν,

κα'ι ήδει δτι οφθαλμοί. Κυρίου μυριοπλασίως ηλίου

φωτεινότεροι. Διά τούτο πάντα ούτως έπραττε τε κα'ι

έλεγεν, ώς εκείνου παρόντος, κα\ δικάζοντος τοΐς λε-

γομένοις, καί φησιν Ού μη έχαγάγω την χέϊρά

μου επί χριστύτ Κνρίον. Ούχ 4ρώ τήν πονηρίαν,

άλλ' δρω τήν άξίαν. Μή μοι λεγέτω τις ότι βίαιος χα\

μιαρδς οζτος • έγώγάρ τήν τοϋ θεού τιμώ ψήφον, κδν

ούτος ανάξιος φαίνηται. Ού γάρ έστιν έμδν έγκλημα,

τδ τούτον άνάξιον φανήναι τής τιμής. Άκουέτωσαν

όσοι καταφρονοΰσιν ιερέων, μανθανέτωσαν δσην εύ-

λάδειαν ούτος περ\ βασιλέα έπεδείξατο. [717] Καίτοι

πολύ τιμιώτερος και αίδεσιμώτερος « βασιλέως ό

Ιερεύς, όσον κα\ έπι μείζονα &ρχην χέχληται. Μαν

θανέτωσαν μή κρίνει•/, μηδέ ίδ,Ιύνας άπαιτείν, άλλ'

ύποτάσσεσθαι κα'ιεϊχειν. Σύ μέν γάρ τδν τού ιερέως

βίον, χάν φαύλος ή τις χα'. ήμελημένος, ούκ οΐδας "

ούτος δέ ήίει μετ' ακριβείας άπαντα, όσα έποίησενδ

Σαούλ • άλλ' όμως χα\ οϋτως ήδείτο τήν παρά τοΰ

θεού δοθεϊσαν αρχήν. "Οτι δέ καν είδως ^ς ακριβώς,

ούκ έχεις άπολογίαν, ουδέ συγγνώμην, καταφρονων

τών προεστώτων, κα\ παρακούων τών λεγομένων,

άκουσον πώς κα'•. ταύτην ημών άνεΐλε τήν πρόφασιν

4 Χριστός, δι' ών φησιν έν Εύαγγελίοις, ΈπΙ της

καθέδρας Μωϋσέως έκάΟισαν οΐ γραμματείς, καί

οΐ Φαρισαϊοι • πάντα οί»• δσα άν είπωσιτ ύμΐΐ

χοιεΐτ', ποιείτε• κατά δετά έργα αύτώτ μΐ\ ποιείτε.

Όράς πώς ών ό βίος ούτω διεφθαρμένος ήν, ώς άξιο;

είναι διαβολής τοις μαθητευομένοις, τούτων τήν παρ-

αίνεαιν ούκ ήτίμασεν ', ουδέ τήν διδαχήν έξέβαλε;

Ταύτα δέ λέγω, ουχί τών ιερέων κατηγοριΐν βουλό-

μενος • μή γένοιτο • καί γάρ ύμεϊς μάρτυρες ήτε τής

τε αναστροφής αυτών χα'ι τής ευλάβειας άπάσης • άλλ'

ϊνα έκ πολλής τής περιουσίας πολλήν αύτοίς τήν>

αιδώ καί τήν τιμήν παρέχωμεν. Ού γάρ αυτούς το

σούτον, όσον ήμας αυτούς ώφελήσομεν. Όδεχύμετίς

ονν προρήτην είς δνομα χρορι\του, μισθό*• προ-

ί Γ.ιιΙΙι. ΓΙ Κ»^Κ- τιμκβίϊρον καί αίδεσιμιάι»^*•

Ι Γ.ο!1>. (Ιαο βΐ Κρ^. ήτίμωσιν.
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ρήτον Λι\ψ•εται. Εί γάρ τους αλλήλων βίους ούχ έπ-

ιτράπημεν κρίνειν», πολλώ μάλλον του; των πατέρων.

Άλλ' δπερ Ιλεγον (πάλιν γάρ επ\ την γυναϊχα ταύτην

έπανελθείν άναγκαϊον) , κα\ ότι τδ φέρειν γενναίως

τάς λοιδορίας πολλών ήμΐν αγαθών αίτιον γίνεται ,

τοϋτο καΐ επί τοΰ Ίώ6 συνέβη. ΚαΙ γάρ εκείνον οϋχ

ούτω θαυμάζω πρδ της παραινέσεως της γυναικδς,

ώς μετά τήν όλεθρίαν συμβουλήν έκείνην. Κα\ μή τις

παράδοξον είναι νομιζέτω τδ λεγόμενον. Πολλάκις

γοΰν ους ή των πραγμάτων φύσις ούχ ύπεσκέλισε ,

(ϊήμα και παραίνεσις διεφθαρμένη χατέλυαεν. "Οπερ

σύν κα\ δ διάβολος συνειδώς, μετά τήν άπδ της πείρας

πληγήν, χα\ τήν διά τών βημάτων επάγει προσβολήν

όπερ ουν έποίησεν χα\ επί τοΰ Δαυίδ. Επειδή γάρ

εΐδεν αΰτδν γενναίως ένεγκδντα τήν έπανάστασιν τοΰ

παιδδς, κα\ τήν παράνομον έκείνην τυραννίδα, βουλό-

μενος ύποσκίλίσαι τήν διάνοιαν, και πείσαι εις δργήν

έκπεσεϊν, καθήκεν εκείνον τδν ΣεμεεΙ •>, (5ήμασι πι-

^ροϊς παραακευάσας δακεϊν αύτοΰ τήν ψυχήν. Τοϋτο

κα\ έπ\ τοΰ Ίώβ έκακούργησεν . Ώς γάρ είδε κάκεϊ•

νον καταγελάσαντα αύτοΰ τών βελών, χα\ ώσπερ άδα-

μάντινον πύργονπρδς πάντα στάντα γενναίως, καθ-

«ΰπλισε τήν γυναίκα, ίνα ανύποπτος ή συμβουλή γένη-

ται, χαι ένέκρυψε τδ δηλητήριον τοις εκείνης ^ήμασι,

καΐ τήν συμφοράν έτραγώδησε. Τί ουν ό γενναίος

έχεΐνος ■ ; "Ινα τί ώς μία τών αφρόνων γυναικών

έΧάΛησας; ΕΙ τα αγαθά έδεξάμεΟα έχ χειρός Κυ

ρίου, τα κακά ούχ [718] ύποίσομεν; "Ο δέ λέγει,

τοιούτον έστιν Ε! μή Δεσπότης ήν, μηδέ τοσούτον

ημών υπερέχων, άλλα φίλος τις ομότιμος, ποίαν εϊχο-

μεν άπολογίαν, τοσαύτα εύεργετηθέντες παρ* αύτοΰ ,

χαϊ τοις έναντίοις αϋτδν αμειβόμενοι ; Είδες Ί γνώμην

φιλόθεον, κα^ πώς ού μεγαλοφρονεϊ, ουδέ έναβρύνεται

επί τώ γενναίως ένεγκεϊν τάς υπέρ φύσιν έκείνας

πληγάς, ούτε σοφίας είναι νομίζει καΐ μεγαλοψυχίας

τήν τοσαύτην ύπομονήν, άλλ' ώσπερ άναγκαϊον δφλη-

μα έκτιννϋς , χαϊ ουδέν άπεικδς παθών , ούτως έκ

περιουσίας τδ γΰναιον έπεστδμισε ; Τούτο κα\ επί της

γυναικός ταύτης γέγονεν. Επειδή γάρ είδεν αυτήν

γενναίως φέρουσαν τήν άπαιδίαν, και τώ θεώ προσ-

πίπτουσαν, καθήκε τδ παιδάριον τοΰ ιερέως, ώστε

μάλλον αυτήν άγριάναι ". Άλλ' ουδέν τούτων έπαθεν

ή Τ"νή, άλλα μελετήσασα φέρειν τάς λοιδορίας επί

της οικίας, και τοίς όνείδεσιν έγγυμνασαμένη τής

αντιζήλου, άδεώς λοιπδν πρδς τάς τοιαύτας άπεδύετο

προσβολάς. Διδ κα\ εν τώ ϊερώ πολλήν έπιείκειαν έπ-

εδείκνυτο, ανδρείως μάλα καΐ μεγαλοψύχως τά σκώμ-

ματα φέρουσα, τά επί τ?1 μέθη κα\ τή πιροινία. Ου

δέν δέ οίον κα\ αυτών άκούσαι τών ίημάτων. Είπόν-

τος γάρ τοΰ παιδαρίου • ΠεριεΛοΰ τύν οϊνόν σου άπύ

σοΰ, καΐ ΑχεΛΟε έκ χροσώχου Κυρίου , άχεκρίΟη

ή "Αννα, χαϊ εΊπεν, ΟύχΙ, κύριε. Τδν ύβρίσαντα

δεσπότην έκάλεσε. Και ούκ εΐπεν δ πολλοί τών ανθρώ

πων λέγουσιν ■ Είπε μοι ταύτα ό ιερεύς ; ταϋτα δ δι

δάσκων τους άλλους εις μέθην κα'ιπαροινίαν έσκωψεν;

άλλ' έσκόπησεν δπως άποκροΰσαιτο μόνον τήν ύπό-

νοιαν, καίτοι γε ούκ ουσαν αληθή.

ε'. Ημείς δέ πολλάκις, έπειδάν λοιδορηθώμεν, δέον

άπολογήσασθαι καΐ άπαλλαγήναι, έξάπτομεν τδ πΰρ,

χα\ χαθάπερ θηρία τοις ύβρικόσιν έπιπηδώμεν, άγ-

χοντες, ελκοντες, εύθύνας απαιτούντες τών είρημέ-

νων, κα\ τούτοις αύτοϊς, οΓς ποιοΰμεν, τήν καθ'ήμών

βεβαιοΰντες ύπόνοιαν. ΕΙ γάρ βούλει δείξαι τοις ύβρι

κόσιν, ώς ού μεθύεις, δεϊξον διά πραότητος καΐέπχει-

κείας, μή δι' ύβρεως, μηδέ διά λοιδορίας. "Αν μ*ν

γάρ τυπτήσης τδν ύβριχδτα , μέθην σου καταγνώ-

σονται πάντες• άνδέ γενναίως ένέγχης , άπεχρούσω

διά τών έργων τήν πονηράν ϋποψίαν • δπερ ουν χαι Λ

, γυνή τδτε έποίησε, χα\ ειπούσα, ΟύχΙ, κύριε, δι' αυ

τών τών πραγμάτων έδείκνυ , δτι ψευδής ήν ή υπ

οψία. Πόθεν δέ όλως χαϊ ύπώπτευσεν δ ίερεΰς τούτο•

μή γάρ γελώσαν είδε ; μή γάρ χορεύουσαν ; μή γάρ

περιφερομένην και καταπίπτουσαν ; μή γάρ αίσχρόν

τι κα\ άνελεύθερον φθεγγομένην <ίήμα; Πόθεν ουν

ταύτην ϊσχε τήν ύπόνοιαν ; Ούχ απλώς, ουδέ ώς Ιτυχεν

εκείνος, άλλ' άπδ τοΰ καιρού τής ημέρας • κα\ γάρ ήν

τδ μεσημβρινδν, δτε τήν εύχήν έποιεϊτο. Πόθεν τούτο

δήλον ;, 'Απ' αυτών τών άνωθεν είρημένων. Ανέστη

γάρ, φησ\ν, "Αννα μετά το φαγε'ιν αυτούς |719]

έν ΣηΛώμ, χαϊ μετά τύ Χιεϊν, χαϊ κατέστη ενώπιον

Κυρίου. Όράς ; "Ον άνέσεως καιρόν ποιούνται άπαν

τες, τοΰτον ευχής έποιεϊτο αύτη χαιρδν, χα\ μετά

τράπεζαν πρδς ίκετηρίαν άνέτρεχε , χα\ πηγάς ήφίει

δακρύων, κα\ διάνοιαν παρείχε σωφρονοΰσαν χαϊ νή-

φουσαν, κα\ μετά τράπεζαν ούτως εκτενώς ηύξατο, ώς

δώρον υπέρ φύσιν λαβείν, κα\ λύσαι στείρωσιν , κα\

φύσιν άσθενήσασαν διορθώσαι. Ταϋτα τοίνυν άπδ τής

γυναικδς έκερδάναμεν, ώστε είδέναι μετ' εϋιοχίαν ε&-

χεσθαι. Ό γάρ πρδς τοΰτο παρεσκευασμένος, ουδέ

ποτε εις μέθην χα\ παροινίαν έκπεσείχαι, ουδέποτε

ύπδ άδδηφαγίας δια^αγήσεται, άλλα τήν προσδοκίαν

τής ευχής άντ'ι χαλινού τοίς λογισμοϊς έπικειμένην

έχων, μετάτού προσήκοντος μέτρου τών παρακειμέ

νων ϊψεται πάντων, κα\ πολλής μέν τήν ψυχήν, πολ

λής δέ τδ σώμα έμπλήσει τής ευλογίας. Τράπεζα

γάρ άπδ ευχής αρχομένη, κα\ είς εύχήν καταλήγουσα,

ουδέποτε ύστερηθήσεται, άλλα πηγής δαψιλέστερον

άπαντα ήμΐν οϊσει τά αγαθά. Μή δή τοσούτον παρ-

ορώμεν κέρδος. Καΐ γάρ άτοπον τους μέν οϊκέτας τους

ημετέρους, εΓ ποτέ τι τών παρακειμένων λάβοιεν

παρ' ημών μέρος, εύχα^>ιστεϊν τε ήμίν χαϊ μετ' ευ

φημίας άναχωρείν ημάς δέ τοσούτων απολαύοντας

αγαθών μηδέ τοσαύτην άποδιδόναι τώ θεώ τήν τιμήν,

χα\ ταϋτα, μέλλοντας πολλής άπολαύσεσθαι της ασφα

λείας. "Οπου γάρ ευχή καΐ ευχαριστία, αγίου Πνεύ

ματος παραγίνεται χάρις, χα\ φυγαδεύονται δαίμονες»

χαϊ πάσα αντικείμενη δύναμις δραπετεύει κα\ αφ

ίσταται. Ό μέλλων εϊςεύχήντρέπεσθαι, ούδένάτοπον

τολμά φθέγξασθαι, ουδέ έν μέση τραπέζη • κάν φθέγ-

ξηται, μεταγινώσκει ταχέως. Διδ χρή κα\ αρχόμε

νους κα\ λήγοντας εύχαριστεϊν τψ θεφ • μάλιστα μέν

γάρ ουδέ είς μέθην έμπεσούμεθα (Ιαδίως, καΟάπερ

ϊφθην είπών, ει καταστήσαιμεν είς ταύτην έαυτοϋς

•ι ιν,ιι, ,ι,',α „• ιϊ..„' ; ..... , τήν «υνήθειαν. "Οστε κάν κραιπαλών κάν μεθύων
" ίο|^. άυο 61 Ηθ£• χαϊ τα έναντι» ού φέροντες. Είδες. . . , ... Γ . . .»„,,,,

Ι•ίΜΐοροι»ΙΟοΙ6. υηιιβεΐ Κβρ. ούτε φιλοσοφίας είναι νομίζει. ποτέ βναστ!ΐί. Μ** °^ω κατάλυσης τδ έθος, άλλα

« Οοΐΐ). έξαγριώσαι. Ι|)Ι>3 ί3οιη έγγε^υμνασμιέντι. χάν καβη6αοώιΐ£ν_ νίν

• ΓοΙ6. ερευνών ργο χρίνειν.

» 0>\\>. υηυ$£εμεί.

_° ΟοΙΙ). ό μαχάριος έχεϊνος. 8ίε οΐ Βειτ. αυί ίιΐιΐΐΐ χα! γεν

*««βς, Ηβπκιυβ ΓοΙΙ). βΐϊυϊ.

κάν καρηβαρώμεν, κάν περιφερώμεθα χα\ χαταπί-
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ίΐύηε ρτορΗΟα, ηιετεεάεηχ ρτορΗβία ακΊριεί (ΜαίιΗ.

40. 41). *)ί εηίιιι (Ιο ιιοδίΜ ίιινίοεοι νίΐ3 ]υάίείυηι

ίίΐτε ριτοηίοεηιιιι•, πιιιΐΐο πκι§Ϊ8 άε ρηΐηιηι νίΐ3. 5εά

ι|ΐιθ(1 (ΙίεβΓβ ίηδίίΐυοΜηι (ηίΓδϋδ βηϊπι 3(1 Ιιαηο ΓΟϋΊΓβ

ηιυΙίοΓουι οροΓίβΐ ), ςυοιίεδειιπιςυε εοιινίοΪ3 εχεείδο

Γεηηιυβ αηϊιηο, ηιιιΐιοηιιιι ιιοΐιϊβ υοηοΓϋπι οβυδοπι ϊιΙ

βεπ, ροδδυπηίδ εΐ ίρβί ^Ι> οβπιβΓβ €0ηΙϊ|5Ϊδ*β. Νε-

φΐβ οηίπι ίΙΙυιη ρειΐηαε πιϊγογ, μι ίιΐ5ί|ΐι;ι ιιι εδδεί 30

ιιχοΓβ ίι>8ΐί(;ηΐυδ, υΐ ροδί ϋΐιιά ρεηΓιείοΜίαι οοηδί-

Ιίιιπι. νοΓυιιι ιιε ουί νίάεβίυΓ ΐηθΓβ•ΙίΙ>ϊΙβ ηαο<1 ιμμτο :

ίίοφιοιιίεΓ φΐοδ ίρβ3 κηιηι ηαίιΐΓβ ηοη βυΐινεπίΐ,

νειΙ>υπιεοΓΠΐρΐ3ηυ6εχηοι•ΐ3ΐίο άονίείΐ. 0»οα εοπι ηοιι

Ϊ£ηθΓ3ΐεΙ αϊβΐιοΐοβ, ροδί ίηΠίεΙιιηι νυΙηιΐ8, ιιΐ εχρεπ-

ΓβΐιΐΓ, βΐϊϊπι ρβΓ κεπηοηβ* Γεείι ίηδυΐΐυηι ; φιοά βιίααι

Γεείι ί» ϋανίϋο. Ρθ8ΐ63πυ3ΐιι εηϊηι ν'ιύίΐ ίΙΙιιηι βεηε-

Γ05β ΐυϋββε ΟΙϋ ΓευεΙΙίοηοπι, «Ι ίπιρί;ιηι ί1Ι:ιιιι ιυιμπ-

ιιίυεηι, νοίεηδ $υρρΐ3ΐιΐ3Γβ ΰ;ινίυί5 ιηεηίοιη, 3ΐ<μιε 3(1

ίπιουικϋαιη πιονβΓβ, 3^Γβ$$α$ οβί ϋΐιιηι 3ΐη:«ι υΐεηΐίβ

5>ειιιοί νβι•1ίϊϊ, Ιιοε 3£6ΐΐ8, υ( ιηοπίΰΐοΐ :ιιιίιιιιηιι ίΙΙίυβ.

ΙΙοο ίμδΐιπι 61 ϊιι υο3ΐιιηι ίοΙ> α=Ιιι ιιιυΐϊΐιΐδ ο.ίΙ. 1)1

εηίιιι ρει-δμεχίΐ 61 ίΙΙιιηι 5113 (ΙεπόΌΓε ]:ιου!.ι, ηεαυο

βεεοβ 3ΐςυε Ιιιιτίιη ηυ^ιηϋβπι 3(ΐ3πΐ3ηΙίιΐ3ηι αϋνοΓδίΐδ

οηιηία ΓοηίιβΓ εοηδίδίεΓβ, οοβΓΠΚινίΙ ίη ευπι υχοι-ειη,

ηιιο νηΐεϋεει ηοιι εβδεί «αδμοοίιιηι εοηβίΐίυιη, ει νε-

ηειιιιηι ν«Γΐιίβ Γοιηίικο Ιοχϊΐ, εβίαηιιΐβίβπι εχβββοηηβ.

Οιιίιΐ ί^ίΐιΐΓ ίΐΐε πΐ3£η3πϊαιυ$? Οντ Ιοψιιιία α, ίηςυίΐ,

ιίαιΐ ιιηα άί $ιαΙιι$ ηιιι/ϊ«η'6ιι< ? £ι Ιιοηα απερϊιηιι» ά&

ηιαηκ Ουηιίιιί, ιηαΐα ηοη εχεϊρίειηνι (ίο6 2. 10) ? Οιιιχΐ

αυΐβιη Ιιίο άίείΐ, Ιιιιιιε δεηδυηι Ιιαϋβΐ : 3ί ηοη εβδεί, ίη-

πυίι, ϋοιηίηιΐδ, ηεφιε (αηΐο η •1>ίδ εχεεΙΙεηΐίοΓ, δίπΐ

βιηίειίδ ηΐίιμιίί ραή εοηϋίιίοηε : ιριηπι ΙιηΙιοΓοηιυ» εχ-

ου&3ΐίοιιβιιι, δι (οι ΐ3ΐιΐί>α,υο αΙΓεείί ηβηβίίεϋδ, εΐίβιη

εοηΐηηίδ ευπι ΓοιηιιηοΓβΓοπιυΓ ? Υίαεδ ιιΐ νίι• ϋευιη

<1ιΙί£ϋη$, ιιεε οΙΓοΠιιγ 3ΐιίιηο, ιιεε βίοηαίιιι-, «ι«ο>1 μία-

£3&ίΙΐ3$ 1ιυιιΐ3ΐιαηι ιι;ιΐιΐΜηι εχεειίοηΐβ» ΓοπίΙοτ ΐοΙβΓβΙ,

ιιο^ιιε 5110! &3μίεηΐίχ νεΙ ιιι.ιμιιηιιίηιιΙ.Ίΐι ΙπΙμμι ' ΐηιιι

Ίιι&ί(;ιιειι> ΐοΙεΓ3ΐιΐίΗΐιι, 8β(1 ηικιϊί (Ιευίΐιιιη εχ$οΙνΐ5$εΙ,

ιιίΐιίίςυε ρπείεΓ ;νηιιηιη 3εεΐ(1Ϊ5$εΙ, ΐΐ ι δίΓοηυε ιιιυΙκ-Γί

08 οεεΙυ»ίΐ? Ιϋεπι Γαείυιη β$( ίη Ιι^ιο ιηυΙίοΓΟ. Ναιτι $ί-

ΙΙΙϋΙ 111 83101138 ρεΓ$ρβΧΙ( β31Π 1113^110 31111110 ΓΐΤΓβ 5(0-

ηϋΐ3ΐειιι, ίιιιιηί8ίΐ 83εεΓύΌΐί8 ριιεηιιΐ), (|ΐιί ιιΐ3£ί$ ίΙΙβιη

εχιιεβΓίκίΓοί. Λΐ ιιϋιίΙ ΙιοΓυιη βοείάίΐ ιιιιιϋεη : 8βϋ ιίοιιιϊ

Ρ3Γ3Ι3 3(1 ρκΓίοΓοηι1;ι ηΐ3ΐεϋίεΐ3, χηΐϋΐχηυε εοηνίεϋβ

εχεΓεϊ(3ΐ3, ίη(Γ«ρί(1β 3(1νεΓ$ιΐ8 ε]ιΐ8ηιικϋ 33$υΙιιι$ Γε-

τεη(1ο$ 8ε 3εείιι^ε1)3(. ϋυβρίΌρίεΓ ίη ιοιηρίο ιηυΐΐ.τηι

ρΓΧ8ΐί(ϊΐ 1ιηηΐ3ΐιίΐ3ΐειη , νίηΙΐιεΓ ει ηΐ3»ηο βηίιηο

8ειιιιιιιΐ3ΐα μοΓίοΐΒΐΐί, ϋ υ ϊιι νοο;ιΐιιΐ' ΙεηιυΙεηΙ:( ηε νίιιο-

Ιοιιία. ΝίΙιίΙ αιιίοιιι νοΐ3ΐ ει ί|>83 ιηυϋεηβ αυ(Ιίη- νειΊι.ι.

ϋιιιη εηίιιι μυοΓ (1ϊχί886Ι, ϋίί/ίΓε νίηιιιη ΐηυηι πΙ>ι α,

ει ηαιίε α εοιαριχία Οοηιΐηϊ : ΐιΐροιιώι Αιιιιιι, ιί ά'ιχΗ :

Λίΐ/κΐΗ/καΐΗ, άοηύηβ (1. Περ. Ι. Η. 15). Ουί εοηΐιι-

ιιιε1ίο«β Ιυ(|ΐηιΐϋ^ Γυβί'αΐ, οιιιιι βρρεΙΙβΙ οΌηιίηυιιι. Νοη

ιΐίχίΐ ςυοϋ ρίοπιμιο βοΐεηΐ Ιιοηιίιιεβ, Ιίΐιιηο ββεεηίοβ ?

ίϊ!3 <|ΐιί ;ιΙίθ8 (Ιοεεί, Ιοιιιιιίειιΐίβιιι ηο νίηοίοιιΐίιιιι ιιιιΐιί

«χρΓθΙ)Γ3ΐ? 8εϋ ίΙΙυιΙ 8ρεε(303(, ςυοιιιοϋο βυβρίείοιιοιη

ιΙι:ρβΙ1εΓ6ΐ, ΙίοβΙ Γ:ιΐ8.ιιη.

5. Οηομο4ο (εηηάΰε εοηΐΗΐηεΙια:. 1'ηαιΐίο ιηί ,,ι η-

1 ΜΙ), υυι» ει Κο^ ,»ι''/«ι• ρίιιίοιορίιια• Ιι Ληιι.

ιαιη.—Νθ5 εοηίΓη, 8Ϊ ςυ3π<1ο εοηνίεϋβ ηρροΐϊιηιΐΓ, ευπι

οροηβΓεί εχειι$3Γβ ει ίη £Γ3ΐΪ3ηι γοιΙιγο, εχείϋπιυ*

ίιιεειιϋίυιιι, 3ε Γογβπιιιι ίη πιογοιπ ίη8Ϊΐίπιυ$ ίη εοιινι-

ε'ΐ3ΐ0Γ68, ρΓχίυεβηΙεβ,ίπιΙιειιίεβ,ρΓΟ οΐίεΐίβ ρ02Ιΐ:ιΙΙ1 Γ0-

ρο8εεηΐε8, 3ΐ(](ΐε Ιιίβ ίρ^ίβ Γαείϊβ 8υ$ρίείοιιεηι άΐ ηο5Ϊ8

εοιιΠπιι;ιηιυϋ. Ναιιι 8ί ευρίβ εχρΓθ!)Γ3ηΐίου8 οβίεηιΙβΓβ

Ιε ηοη ε$86 ΐειηηίβηΐυιη , ο&ΐεη(1ε ρετ πΐ308υε(υ^ί-

ιιειιι, ο$(επ(1ε ρβΓ Ιιΐιηιαηίΐ;ιΐι•πι, ηοη ρεΓ εοηΐυηιείί»!

ει εοιινίείπ. Ν;ιιη $ί ρεΓειΐι$εΓΪ8 ευσι α,ιιί ιε βΙΊίοίι

εοηνίεϋβ, ιοιιιυΐοηΐϊβπι Ιιιαηι οοικίοιηπακιτί βυηΐ οηι-

ηε$ ; $ίη πι»κ»ο ρεΓίιιΙεπβ αιιίηιο , Γαοιίδ ίρκί» ιΐεμιι-

Ιογιϊ πυίαιιι (Ιε Ιο 5ΐΐ8ρίείοηεηι : ίο! ι|υοο! Ι υ πι ηχε Γβ-

ειΐ ιιιαϋι:Γ. Οιιιιι οιιϊιιι οϋεεΓεί, Μεφιαφκηη, άοηάηε :

γο ίρ$3 (]ο(Ί:ΐΓ3νΐι, ΠιΚιιιιι ε8βε ίΐΐίυ» βυβρϊείοηεη».

υηάβ 3ΐιΐεηι Ιιοε νοί βυίρίειιΓΪ ροΐυίΐ 83εεπ1ο$? ηιιιιι

πιίεηίειη νίιΐίΐί ιιιιιιι 8;ιΙΐ3ΐιΐοιιι? ιιιιιη ΙίΙιιΙ)πηΐοιη 61

εοηείϋεηΐεηι ? ηιιιτι βυϋίνίΐ νειΊιιιηι οο&εθ3ηιιπι , 3ΐιΙ

ί11Νι8Γ3ΐο? ϋικίε ίςίΙυΓ εοηεβρίΐ Ιιβιιο Μίςρίείοιιειιι ?

1Ι:ιικΙ ΐ 11ο ψιίιίειιι Ιοιιιογο, ιπι1Ια(]ΐιο ο!ε ε3ΐΐ83 ; $<'(1 εχ

(1ί(•ί ΐεπιροΓο : 6Γ31 εηίιιι ηαβΓΪ(Ιίβ£> ευιη ργοο3γοΙιιγ

ίΙ1;ι. ίΊκΙο Ιιοε ΙΐηιιβΙ ? Εχ ϋ$ ςυχ Ιυευηι Ιιιιιιε ρπο-

εεϋυηΐ. ϋηνειίι. ίηςιιίΐ, Αηηα, ροιίφιαηι ϋϊι εοηιεάε-

ταηΐ ει ΜεταιιΙ ϊιι ϋείοιιι, εΐ ροιΐ ροίαιη εοηιΐίΐϊί ίη

(οηιρΜιι Οοιηίηί ( 1. Κερ. 1. 9). Υίάεη'? Οιιοο* οιΐιιιεβ

ΓιείιιιιΙ Ιειιιριΐ8 Γβίαχαΐϊοιιίβ, ίΙΙο ΓεείΙ 1εαιΐ|>ιΐ8 |ιγο< ;ι-

Ιίοιιίβ : ρο8ΐ εοηνίνίυιη 3εευιτειΐ8 3(1 βυρρίίεαίίοιιεαι,

Ιοιιΐβδ ΐ3εΐ'νηι:ΐΓΐιιιι εηιίίίΐ, ηιεηΐεηΐΐ|ΐΐ6 ρΓΧ 8ε (ιιΐίΐ

800ΓΪ3ΚΙ 3ε νίςίίβηΐεηι : 3ε ροβΐ εριιίακ αιίεο ίιιίειιΐβ

οηνίι, υΐ άυιιυιη .ιεείρεΓεί βυρΓ3 ιιϊΙιιι 3ΐιι, $οΙνοΓοΐ-

ςιιε 8ΐεηΓιΐ3ΐεηι, 3ε η3ΐυΓχ ίηιοεείΙΙίΐβίειιι εοιτί|6Γεΐ.

ΙΙοε ϊβϊΐιΐΓ 3 Γειηίηι Ιυοη εοη$εςιιυΙί δπιηιΐδ, υΐ δει»•

ηιυδ εΐ ροδί εοηνίνίιιηι ογ3Γ6. (ίπίδΐ|ΐιίϋ εηίιιι ;κ! Ιιοε

ρΓχρ3Γ3ΐυδ ΓιιεΓίι, ηιιπΐ(|ΐΐ3ΐιι ίη εΙ>ι°ίεΐ3ΐειιι :ιιιΐ νϊιιο-

1ειιΙί3ηι ίιιείιίεΐ, ιιυιηςυΐπι ιτηριιΙ;ι (1ί$ηιιιιρε(ιΐΓ : βειΐ

ςυοηίβιη εχδρεεΐ3ΐίοηεηι ρπ;&ιΙιοηί* Ιι;ιΙιεΐ ρπ> ίιοιιο

ίηιροδί(3ηι Βΐιίιηο, εοιινεηίειιΐε ιηειίδΐιη 3ΐιίιΐ(;οΐ εχ

οιιιηίΐιιΐδ (]υχ ΓιιβΓίιιΙ βρροδίο, ηιυΐοηιιε υεηεϋίοιίοηβ

Ιιιιη 3ΐιίιιιιιιιι, Ιιιηι εοιριΐϊ ίιηρίκοίΐ. ϋοηνίτίυιη οιιϊιιι

(|ΐιο(Ι 3 ρΓοεβίίοιιε εαερίυπι ίη ρΓβοΛίίοηεηι ιΐο-ίηίι,

ηυιηςυβπι (Ιείίείεΐ, 8β(1 ηιιονίδ ΓοιιΙβ υΐιεηυδ ΐιοΐιΐ»

οηιηία αιΙΓοτοί οοη3. Νβ ί^ίΐιΐΓ ιαηΐυιιι ιιε^ΐί^βηουδ 1α-

οπιηι. ΑΙ)δυΓ(1υιιι εηίιιι Γυεηΐ, 8ί ευιη ίβιηιιϋ ηοδίτί, *ί

ςυβηοϊο ρ3Γΐβπι 3ΐίι|ΐι:ιιη βοπιηι ι,υε ιιοοίδ αρροβίια

δΐιιιΐ κεερεΓίηΐ, ηοόί* ςηιίβδ 3£3ηΐ, οβηεςοε ηοοίβ

ρΓβοηιιΐοβ »1)β3ηΐ : ηοδ, ειιιιι ΙΟΙ Ιβηΐίδςυε Ιηυιηυτ

Ιιοιιίδ, ηο ηοε ςιιίιίεπι ηοιιοιί* ϋεο ρβηοΐνίΐηι», Ιίεεί

Ιιίηο ηιιιΐΐ.ιιιι 8ίηια3 35δβςυιιΐυΓί8εευπΐ3ΐοπ). ΙΙοίεηίηι

ρΓοεβίίο ει ^ΓβΐίβΓυπι .ιειίο, εο &αηεΐί 8ρίΓΪιιΐ8 αθνβ-

ηίι ;;Γ3ΐί3, βοίςυηΐυΓ άχηιοηεδ, ει οαιηίδ 3άνεπ•3ΓΪ3

ρυΐεδΐ3δ (ΙίΙΤυ^ίΐ 30 ι1ι>ιο«1.ι. Ουί 8ε εοηνεΓδίιη» εδΙ

3ιΙ οΐ'3ΐιιΙυιιι, ηοη βικίοΙ (] ιί.Ιίμΐϊΐη βΐίδυπίε Ιοηιιί, ιιο

ίη ιικμΓιί (|ΐιίοΌιη εοηνϊνίο : .ίιιΙ βί Ιοηυυΐιΐδ Γυεηι, ιηοχ

τεδίρίδείΐ. Ι'Γοίιιϋο ομοηεΐ ιιιιη ίη ίηίΐϊο, ΐυιη ίη Γιηε

οοηνίνϋ {[Γ3ΐΊ3ϊ 3^6Γε Οεο οΐ» Ιιβηε ρη είρυε ε3υ83ΐιι,

ςηοα* υΐ ϋίοεΓο εα•ροΓ3ΐη, Ιιαυιΐ ΓβείΙε |ΐΓυ1;ι!)ΓΠΐυΓ ϊιι

ϋΙ>Γίεΐ3ΐεηι, βί ηοβ ίρδοβ ίη Ικιηο εοη«υνκκ1ϊιιεπι εοικ

δΐίΐυοΓίιηυδ. Οιιιιι δί ΐ|ΐΐ3ΐΐ(1υ βυΓΓευπδ εηριιΐβ ροΐυ-

ηιιο {Γ3ν3ΐυ8, ηε δίε ουίϋειιι 3ΐ^ίεί35 εοιΐϊϋ.•1ικΙίικ•ιιι :

δεα ΐ]ΐΐ3ΐιινΐδ Ιΐϊΐκαιιιυ^ {ΐαν^Ιυηι ε^ρυΐ, ηυιιηνί• >ει
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Ιίίξίηο οΪΓουιηΓεΜπιυι•, ει οοιιοϊίΐααΐϋδ, ηίΐιίΐο δεείυβ 13-

ιηεη ΟΓβιηικ, ηοε ίΐοοίεβηιυδ εοηδαεΙϋαΜηεπι. Είειιιιη

«ί ρΜΒΟβίΙβηΙϊ άίε 3(1 Ιιαηο οι-βνεπβ ιηοάηηι, ροδίπιϋο

οοΓΓΪ^ββ (Ιοϋεοϋδ ρι-ϊάΐο εοηιιηίδδϋΐη. ΟιιοΙίββ ί(ζΐΐι>ι•

ρΓίηάεΜηιιΐδ, ιηεηιίηεππίϋδ ηυ]υ8 ιηϋΠεπβ, ει ϊΐϋϋβ

Ιίΐιτγηοπιπι, ηοε ηοη ργχοΙιιγκ β]Η8 εοπείβΓιβ. Νηηι

ε&Ηβ βΓ3ΐ ηιυϋοΓ, ηοη β ν'ιηο, δεά οχ 3ΐ>ιιη<ΐ3ηιί3 ρϊβ-

Ιηΐΐί. ΕίβηΊιη δι ροδί ρΜΐιάίυπι ΐαΐί» Γυϊι, φΐ3ΐί$ βταΐ

8110 3ΙΙΓ0Γ3Π» ? 81 13Π1 Ιΐ18ΐ3Ι11βΓ ΟΓβνΙι ροδί οίυιιηι βι

ριιΐιπη, ί]ΐια1Ϊ5 ΘΓ3Ι ]ο]ϋΐι»?

6. Πβ(1βηηιιΐ8 ίβϊΐοΓ άεηχιο αά νει•1)3 ϊΙΓη» , νει-ΐΜΐ

ιιιιιΐΐα: ρΐβιια ρΐιϊίοδορηϊ* , ηιιιΐΐβο,ιιε ι-εΓεπα ιηβιΐδΐιε-

Ιικίϊιιε. ϋιιηι επΐπι ά'ιχίδδεί : Νεηιιαηχιαηι , άοηχϊηε ,

6\ιΙ>]<;<:Ίι : ΜιιιΊετ ϊη άπτο άχε ιηηχ εςο, νχηηηι ει φιοά

ϊηώήηΐηοη ΟχΗ (1. Κεα. 1. 15). Οηβει-νβ (]ΐιοιη<κ1ο

ιιεο ηϊο οοπ>ιηβηιοι•3ΐ χιηιιΐοε οοηνϊοΊβ , ηβψιβ Ιι•»άιι-

οιΐ ϊΙΓιιιβ ιηβΙΗίβπι , ηεο άοηιβδίϊαιηι 03ΐαηιΐΐαΐβιη

6Χ3880Γ31 βνυ1(;3η8? δβϋ Ιιβοΐβιιηδ αρεπίβυαιη βηχίο-

1318Π1, ϋΙ ΙαίΙΙΙΠΙΙ δβδβ »ρϋ(1 δΒΟΟΠίοΙΟΠΙ ρΐΙΓβ3Γ0ΐ.

Λ/κ/ιΊτ ϊη άιιτο άίε εαο $ηηι .* νϊηιιηι εΐφύάφιίά χηεΜαΙ

ηοη ΰίΰί, »εά εβΉηιΙο αηϊηιαηι ηχεαηι ' εοταηι Βοιηϊηο.

Νοη αίΐ, Περι-οεοί ϋαιιιϊιιιιηι , βυρρϋοο ΟοιπΊηο , 86(1,

Ε/[ιιηάο αιώηαχη ηιεαηι εοαιηι ΰοιηϊηο : Ιιοο 051 , Με-

ϊρδβιη Ιοίαιη εοιινοπί 0(1 Οοηιίηιιιη , ηιεηίειιι ιηο:ιιη

βναειιανΐ ηριιύ ϋΐιιηι , Ιυΐο ίπϊιηο , Ιοίηηοε νίηηΐε

ρπΌϋΐϊοιιΐ'ΐιι ηιβαιη ρεί'Ρβϊ , βοο ιΐ3ΐτ;ινϊ αιΐιιιηί-

Ι3(βιη πιεηιη , οκίοιιιΐί νιιΐιιιΐδ ; ΠΙε ροΐεδί (Ι.ΊΓβ γο-

πιεάίιιιιι. Νβ άα αηάΗαηι ϊη [αεϊεηι, ι'ιι βϋαηι ρε-

ϋιΊωιίεηι (!, /ί. ί/ 1. 16). ΚιιΐΜΐί ηιιε'ιΙΙ»ηι ηρρεΙΙηΐ

8βίρ8.ιιη , ηιιιΐΐβιη 3(11ιίυεηδ πιπιηι , ηβ η κιοει-ΰοίε

Π)ηΙ;ιιη ΓεΓεΜΙ Ιηιηαιη : ηεο :ιρικΙ βε ιΐϊχίΐ : Οιιίϋ ηιΊΙιί

πιγχ' ε^Ι ίδΐίιιβ ο:ι1υηι»Ί;ι ? ί^ηοηηΙεΓ ηο ΙβιηβΓΐ ;ιο-

εικηΐ , δυδρϊεηΐυΓ ιιΐιΐ ηϋιίΙ εηΐ ορββ; ηιεα οοηβείειιιία

ριΐΓ:ι 631ο , (Ί οιηηεδ ηιβ ΐΓϋϋιιεαηΙ : δ(•(1 προδίοΐϊοιπιι

ΊΙΙαηι ΊιιιρΙενίι Ιβςεπι , ί]ΐι:ι; ρπΓο'ιρίΐ αϊ ρΓονίϋεβηιυδ

1)οΐ)3 ηοη Ιβιιΐιιιη εοηιη ϋοπιΊηο , δβο! εΐίηιη εοπιιη

Ιιοπ)ίηϊΙ»ΐδ {ΙΙυιη. 12. 17). Αΐιριβ οηιηΐ ηιβοΌ 8ΐι&ρϊ-

ΐ'ίοικ'ΐιι (Ιΐ'ριιΐίι , ειιηι 3Ϊ1 , Νε (Ια αηαΙΙαιιι Ιιιαηι ϊη /'«-

η>ιη, ϊη βίαιη ρε$ϋΙειιΐεηι. ΟιιίιΙ αυΐεηι 081, Ιη (αήεηχ ?

Νε ιηο εχίδΐίηιοδ εΠΊοηίειη ει ϊιηριΐιίεηΐεηι εδ&β. Αη-

βΟΓΪδ , ηοη νίηοΐεηΐκε 081 Ιι.γο ηικίαεϊα : ηκΐ!Γ0 ίδ, ηοη

βοτίβίαΐΐ». ΟιιίιΙ Ίξ'ιΙατ 8:ιεεηΙθ8 ? Οοηδί(1εΓ3 εΐ ίΐϋιιβ

ρπιϋεηΐίβη) : ηοη ίιιςυίδίνίΐ ειΐΓίοββ ϋο ροικτο πιΐ.ι-

ιιιίι.ιΐί•», ηοη εχηείίυδ βεηιίαίιΐδ ο»ι :ιιι§0Γίδ εηυδβηι :

δΡ(1 ςαίϋ 3ίΐ ? ΥαιΙε ίιι ραεε ; άεί ιΜ ΰοηώηιι ϋειι$

ΙιταεΙ οηχηαη ρείϊΐίοηειη , φιηιη αο «Ο ρεί'ηΐϊ (1. Κεβ.

1. 17). Μυϋει• εχ 3οευ83(οΓε ίοοϊι ρ,ιίΓοηπιη. Ταηΐυιη

ΐΗΐηιιιη οδΐ Ιιυηιβιιίιβδ ηο ιηηιΐδηείιιοΌ. Γιο εοιιΐιιιηε-

Κι οορ'ιοδο βεεερίο νϊηΐίεο ύϊβεεδδίΐ , ειιηΐίριο ηαεία

βδΐ ρΓορυκηηηίειη εΐ ίηΐβΓοεδδΟΓβιη , ηυοπι ηβϋιιεπιΐ .

οΙ)]ιΐΓ83ΐθΓ8πι. Αε ηο βίε ςιιίάεπ) (ΙβδίϊΙίΙ , δεο" πίΓδπδ

.ιίΙ : ΙηναιΊαΙ αηαΙΙιι ΐηα φ-αΐίαηι ίιι οαιίία 1ηί$ (ΙοίιΙ.

*. 18) : Ιιοο 681 : ΙΙΐίιιηιη ε Γιηε ι-εηιιηφιε εχίΐυ ϋίδεβδ,

πιε Ιιαηο ρΓεοβΙΐοιιοιη οοδεεΓβΐϊοηεηηιιε Γεοϊδδε, ηοη

«χ νίηοΐβιιΐία , δβιΙ εχ ηιιροΓε : Ει ειιηι αίιιΊΊ, ίιιςπίΐ ,

ηοη αηιρίηι* εοηείάϊι. Υκίοδ ιηυΙίειΊ* Γιϋειη» ΡΗββ-

<]υ»ιη αεείρεΓεί ηιιοϋ ροβΐυΐ3Γ3ΐ , ρεΓΪιιϋε οοηϋβα εδ(,

' <λιΙΙ). ϋυο,δίεα! ει Ποβ., ρτααιίσηαη ηιεαηι; αιίηιΐϊ τε-

<1ι•.

«/ΙΙ38Ϊ ^^η1 3οεερΐ88ο1. Ιιι (αιΐδ.ι επιΐ. ηιιοιΙ ογλγοΙ

ιιιιιΙιο ουηι Γοπόγο, ηιυΐΐοηιιε κΐυιΐί ■> είΐια ηΐίαιη Ιι<•-

8ϊΐ3ΐϊοηοιη. ΙΙβηε ο!) Γθη> α1)ϋΐ ςιιβδΐ Ιυΐιιηι ϊιηρεΐιβ&•

δει. Οιιίιι ϊηβυρεΓ Οειυ ].ίιιι Ιοιλιπ ιιιιχίει.ιίοιιι ϋ!ί

εχευδδίΐ εχ αηίιηο , Ιβι^ϊιιιη» (Ιοηιιηι <|υο<Ι ρτΐβΙ)3(.

ΜοταΙί» ερϊΐοαια. — ΙΙ»ηε Γβιιιίηηιη ίιηίίοιιιιΐΓ οι

ηθδ, 81 ϊη οιηιιίηιΐδ βΙΉϊεΐίοιιΐΙιιι•; ;κΙ Ιίειιηι εοιιΓιι-

βϊηιηυδ. Ει δι ηοΜδ ηοη ΓυεηηΙ Γιυεη, ηο ϊΙΙο ρ»8(ιι-

Ιεηιηβ ; ςυοβ 8ϊ ηεεερεπιηυδ, η)η1ΐη ευι•» εοΊκεηιιι* :

3(1οΙεδεεηΙε8 ουηι »Ι> οιηιιί νΐΐϊο ^ονοι-εηιιι», ιιιιη

ρΓ336ίρυε 3 ΙηβεϊνΙ», ηυοά Ιιοο (ΙϊΓΓιεΐΙε 8ίΙ οιΊΙιιηι, ηβε

«1ί3 Γ6δ ηιοΙεδίί'ΐΓ 8ΪΙ ϋϋ .χΊα ΐ, ηυβιη ηϊε ιπογοιικ.

ϋιιάίηυε ίρϊΐιΐΓ ρίπ ιιιηνηΙΙοηιιιε ϋ!θ5 εοηβϋϋδ, βιΙΙιογ-

Ι.ιιϊιιηϊΙιυδ , ΐεΓΓΟίϋχΐδ, ηιίηίβ. 8ΐ Η.ιηε άϋτίεοηπΐ ειι-

ρίιΐίιιοπ) , ηεε βΙ) ηΐϋδ ΓαοίΙβ οχριι^ηιοοηίαΓ, δεο" ει

ρβευηϋβ εΓηηΐ βορεηοιεβ, ει ΐεβΗΐΙεηιΐαπι νΐηοίειι-

Ιί.Ίΐηφιο 8ΐιρεΓ3ΐηιηΐ , εΐ ίηιρΓουοβ οοηνίοΐιιβ οιηιιί

δΐυα"ίο (ϋδοηΐίειιΐ , οι αηηοίΙΐοΓεβ επιιιΐ ρακηιίϋηβ, ε!

οιιιιιϊΐχΐδ ΙιοηιίηίΙιιι» ηΐ3ς'ΐ5 ΓενεΓβηΛί. Οοϊδ ειιϊιη ηοη

ιενεΓββίϋΓ ]οτεηεηι ο,ηβιε δθ!)πι•φιε νϊνβιιίεηι ? ο,ϋϊ&

η:ιη 3ΐιιρΙεεΐ3ΐυΓ, εχοδοοΙβιιίΓΟ,ιΐϋ ειιηι ηιιί πιρίιΐίιαιί-

Ιιυδ Γγοιηιπι ίηιρθ8ΐιϊι? ςυί$ ηοη νεΙ ε ηιιηιοΓο ρι•;ι;ιΙϊ-

νίΐιιηι ιιιιιΐΐη οιιηι ςκιΐΐβ νοίβΐ ϋϋ ΙθΓ»τη ΠΙΪ3^δϋ3ηι,

ειΐβπίδί Γιιεπί οιηιιίυιη ρηιιρβΓΡ'ιιιιιΐϊ» δίοιιΐ ο (Ιϊνβτβο

ΙυχιΐΓΪοδε νϊνεηΐιιη , εΐΐαηιβί Γιιεπί οιιιιιηιηι ορυΐβη-

Ιϊίδΐπιυδ, ηοηιο ΐαηι ιιιϊδεΓ 881 , ηοηιο ιβγπ ηΙ^οοΐ*

Γοπιιη:ε , υΐ δίϋί ςοιιεί'ΐιιη νεϋΐ ικΙδοϊδοεΓε : οοηΐτα

ηηΙΙυβ βιίεο 8ΐιιΙΐιι$ εβί , ίιι δβΙ)ΓΪιιπ) 3ο ρικίίουπι Γε-

]ίίί:ιΐ, ηειΙειΙοεοΓΟ αΓΠοϊαΐ. ΙΙΐϊ^ΙΙαΓ ΓιΙϋ εΐΐιοιηϊηίοιιβ

ι-ονει-εηοΊ Γιαηΐ, ει ϋεο 3ηιηόίΙε5, εχοΓηεπιυβ ίΙΙοΓυηι

3ΐιϊΠ)03, ουηιηιιε ρικίίοϊιϊ» »ά εοιφιρίιιιη ροη1υο3ΐηυ8.

δίοεηϊηι ϊΙΝδ νοίυΐε ΓοηίερΓονοηϊβηίοηιηϊβ, ει Ι)βυηι

ΙκιΙιίΐιιπδΐιηΐ ρΓορϊιϊιιηι, βε ρηοβεηΐϊδ ΓυΐυΓχηιιε νΐΐα>

βίοιϊη ροΓΓπιοιιΐυΓ : α,υαιη αδδβο,ιιί οοηιίηρηΐ ηο(>Ϊ5

οιιιιιίόυδ, βΓ.ιϋα βι !)θΐιϊΐαΐβ ΟοΓηιηϊ ποδΙτϋεδυΟιτίδΐί,

ευπ) <ι«ο ΡλΙγϊ ^Ιοηβ, Ιιοιιορ, ΐηιροπιιηι, βίπιιιΙ ουηι

βηηοΐο δρϊρϊΐιι , ιιιιιιο βΐ βεβρεΓ, ει ϊη δχευΙ.ι 8«οα-

ΙοΓυιιι. Αιηοη.

8ΕΚΜ0 III.

ύε Αηηα , άεηιιβ 8α»ιιιο1ϊί εάιιεαιϊοηε , ει ι/αού «ϋϋ»

ιΐί ϊη ραήεηάο Ιατάϊΐαί% εί ανοά ρεηειιίοινηι ιιΊ Ιί-

οετοι ηεο,ϋαεηΐετ Ιιαοετε.

1. Οταύο Αηηα αηαηι αταΐα ϋεο. ί,αετυηην Ηραηί

ρΐαηίαηι οταϋοηχ». Ηε$ ιρχηΐΗβΙω νατϊχ» ΐηάειϊηβηΐετ

(οτηαι αάοηιαή ροαιιηΚ Αηηα Ιώποτιιηι εάιιεαίΊοηίι

ηιααηίΓα— Ν δι νίιΙεοΓ η1ί<|ΐιί1)ΐΐδ Γ38ΐί<ϋο ει οιιογϊ

εδ«β, νοίο ίιΐβπι βΓ^ιιηιβηΐιιηι πΐΓβιιηι »ΙΙΐη§6Γε, <1β

ο,υο νοοίδ ηιιρεΓ ϋίδδοπιϊ : νοβο,ηε αά Αηιιαιη ϊηίΓΟ-

(Ιιιειτβ ίιΐφιο ίη ρταίπηι νίηυΐιιηι ίΙΗυβ ίικίιιοοιε

.«εηιιοηοιη : ρΓαιυη) , ίηςυβηι , ηοη ςυοά γο83γ'ι.ι

ρΐΌΐεΠ, βυΐ ΠοΓΟδ ηιιί ιμ;ιιοο.<οιιιιΙ, 80(1 ηιιοιΙ ριε-

ε.ιΐΊοιιοηι αε Γιϋοιη, ηιβ^ηαηια,οε Ιοίεηηΐίβηι. 8ί•

ςυϊϋεηι Ιιχε νοΓηϊβ ΠοΓίϋυί Ιοιι^ε ρΓΟίδίαηΐ οοΌγο , υΐ

«ρκε ηοη βςνατυιη ΓοιιΙϊοιιβ , 80(1 ΙηοΓγπιβΓυιιι ίιηΐιι-ε

ΓίραηΐυΓ. Νοςηε εηϊιη ρεΓίηϋε ηηιιιίιιιη Γοιιΐββ Οοηάοβ

ΓευΌΊιηΐ Ιιογ108 , ηΐ ρΐαηΐιιηι ρΓεο.ιΐίοηίβ ΓοηΙεβ ΙαεΓγ-•

ιη.-<ηιιιι ΪΓηςβηΐεβ ίη 8ΐιηιπι:ιιη ηΐΐ.ίικίίηοηι ϋοΐοουπί :

(ριο(Ι Ιιιιϊυ οοηΐίκίΐ ηιηΐίεπ. δΐιηηΙ εηίπι υΐ Ιοςυιιία εϋΐ,

ίυϋνοΐβνϊΐ ίιι εχΐιιηι ε]η$ (Ιεριοοαίίο , μ {ηιεκιηι ϊρβί
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τττωμεν, χα\ ούτως εύξώμεθα, καΥ μή διαλύσωμεν τήν

συνήΟειαν. "Αν γάρ τη πρότερα ήμερα ούτως εύξη,

τγ^ δευτέρα διόρθωση την έν τή πρότερα γενομένην

άσχημοσννην ήμ,έρχ. "Οταν τοίνυν άριστοποιώμεΟα,

μνημονεύωμεν ταύτη; της γυναικδς, καΥ των ταύτης

δακρύων, και της μέθης τής καλής ταύτης. Έμέθυε

γαρ καΥ ή γυνή, ούκ άπδ οίνου, άλλ' άπ' ευλάβειας

■πολλής. Ει γάρ μετ' άριστον τοιαύτη ήν, ποία ήν ύπδ

τήν Ιω; εί μετά τδ φαγεΐν καΥ πιείν οϋτω; έκτίνώς

Λροβηύχετο, οποία υπήρχε νήστις ούσα ;

ς". Έπανέλθωμεν τοίνυν πάλιν έπΥ τά βήματα αυτής,

τά φιλοσοφίας γέμοντα πολλής και πραότητος. Εί-

■ποϋσαγάρ, Ούχϊ, κύριε, έπήγαγε • Γυνή έτσχΛτφα

ι]μέρςι έγώ είμι, χαϊ οΊνσν χαϊ μέθνσμα ον πέπωχα.

Παρατήρησαν πώς ουδέ ενταύθα λίγει τά ονείδη τής

αντιζήλου, ουδέ έκπομπεύει τήν πονηρίαν εκείνης,

[720] ουδέ έκτραγψδεϊ τήν συμφοράν τήν οίκείαν,

άλλα τοσούτον αποκαλύπτει τήν εαυτής άθυμίαν,

δσον άπολογήσασθαι πρδς τδν Ιερέα μόνον. Γυνή έν

σχΛηρά ήμέρφ, φησ'ιν, έγώ είμι • χαϊ οΤνον χαϊ μέ

θνσμα ού πέπωχα, χαϊ έχχέω τήν ψυχήν μου •

ενώπιον Κυρίου. Ούκ είπεν, Εύχομαι τω θεώ, ικε

τεύω τδν θεδν, άλλ' Έχχέω τήν ψ-υχήνμου ένώπισν

ΚνρΙον τουτέστιν, δλην έμαυτήν μετέστησαπρδς τδν

θεδν, τήν διάνοιάν μου έξεκένωσα πρδς αΰτδν, ολη

ψυχή καΥ δυνάμει τήν εύχήν μου έποιησάμην, είπον

τψ θεω τήν συμφοράν τήν έμήν, έδειξα τδ έλκος•

εκείνος τά φάρμακον θεΐναι δύναται. ΜΙ\ δφς τίμ-

δούΛην σου είς πρόσωπον, είς θυγατέρα Λοιμήν.

Πάλιν δούλην έαυτήν καλεί, καΥ πολλήν ποιείται

βπουδήν, ώστε μή πονηράν δδξαν τ.αρίι τώ ίερεί λα

βείν. ΚαΥ ούκ είπε πρδς έαυτήν Τί δε μβι μέλει της

τούτου διαβολής; απλώς καΥ εική κατηγόρησεν, ύπ-

ώπτευσεν είς ουδέν δέον • τδ συνειδός μου χαθαρδν

Ιστω, καΥ πάντες με διαβαλλέτωσαν άλλα τδν άποστο-

λικδν εκείνον έπλήρου νόμον, τδν κελεύοντα προνοεί-

σθαι χαλά μή μόνον ενώπιον Κυρίου, άλλα κά'ι ενώπιον

ανθρώπων. ΚαΥ παντ'ι τρόπω τήν ύποψίαν άπεχρούετο

λέγουσα" Λίή δ<ϊ>ς τήν όΌΰ.Ιη»• σου είς πρόσωπον,

βϊς θυγατέρα Λοιμήν. Τί δέ έστιν, ΕΊς πρόσωπον ;

Μήνομίσης, άναίσχυντον ειναί με καΥ Ιταμήν. ΆΟυ-

μίας, ού παροινίας, έστ'ιν αύτη ή πα^,οήσία • δδύνης,

ούχΥ μέθης. Τί ούν ά ιερεύς; "Ορα κάχείνου τήν σύν-

εσιν ού περιειργάσατο τήν συμφοράν, ούκ ήβουλήθη

πολυπραγμονήσαι τήν αΐτίαν, άλλα τί φησι ; Πο-

ρεύου έν είρήνχι • 6ώη σοι Κύριος ό θβος• τον

ΊσραήΛ πάν αίτημα, δ ήτήσω παρ" αύτοϋ. Τδν

κατήγορον συνήγορον είργάσατο ή γυνή. Τοσούτον

έστιν επιείκεια και πραότης καλόν. ΚαΥ αντί ύβρεως

εφόδια ικανά λαβούσα απήλθε, καΥ προστάτην έσχε

χαΥ πρεσβευτήν τδν έπιτιμήσαντα. Και ουδέ ούτως

αφίσταται, άλλα πάλιν φησίν • Εΰρυι ή δούΛη σον

χάριν έν ύφθαλμοϊς σου • τουτέστι, Μάθοις διά τού

τέλους αυτού, καΥ τής τών πραγμάτων έκβάσεως,

ώς ούκ άπδ παροινίας. άλλ' έξ οδύνης τοσαύτης

έποιησάμην ίχετηρίαν καΥ τήν δέησιν. Καϊ άπε.Ι-

θονσα , φησΥν, ούχέτι συνέπεΰεν. Είδες πίστιν

γυναικός ; ΠρΥν λάβη όπερ ήτησεν, έθάρσησεν ώς λα

βούσα. Τδ δέ αίτιον, ότι μετά πολλής ηύξατο τής

σφοδρότητος, μετά σπουδής αδιάκριτου. Διά τούτο,

ώς τδ πάν είληφυία, χατήλθεν. "Αλλως δέ, καΥ 4 θεδς

* 0)11). «Ιιιο τήν ίό-,σίν μου. Βίο οιίαιη Κοί,'.

λοιπδν αυτής τήν άθυμίαν έξέβαλε, μέλλων διδόναι τδ

δώρον.

Ταύτην ζηλώσωμεν καΥ ημείς, καΥ έν άπάσαις ταΐς

συμφοοαίς πρδς τδν θεδν καταφεΰγωμεν. Κάν μή

έχωμεν παιδία, παρ' εκείνου αϊτώμεν κάνλάβωμεν,

μετά πολλής άνατρέφωμεν αυτά τής σπουδής, καϊ

πάσης μέν κακίας άπάγωμεν τους νέους, μάλιστα δέ

ασέλγειας• χαλεπδς γάρ ούτος δ πόλεμος, κα\ ουδέν

ούτως ενοχλεί τήν ήλικίαν έκείνην, ώς τούτο τδ πά

θος. Πανταχόθεν τοίνυν αύτοϋς τειχίζιυμεν συμβου-

λαίς, [721] παραινέσεσι,φόβοις,άπειλαϊς. "Λνταύτης

περιγένωνται τής επιθυμίας, ουδέ έτερα ταχέως άλώ-

σονται, άλλα καϊ χρημάτων έσονται κρείττους, καΥ

μέθης κρατήσουσι, και τάς παροινία; καΥ τάς πονη-

ράς συνουσίας πάση σπουδή διακρούσονται, καΥ πο-

Οεινότεροι μέν έσονται τοίς γεγεννηκόσιν, αίδεσιμώ-

τεροι δέ πάσιν άνθρώποις. Τις γάρ ούκ αίδεσθήσεται

σωφρονούντα νέον ; τίς δέ ούκ άσπάσεται καΥ φιλήσει

τδν χαλινώσαντα τάς άτοπους επιθυμίας ; τίς δέ ούχ

αίρήσεται •> και τών σφόδρα εύπορωτάτων μετά πολ

λής αύτώ τής χάριτος έκδούναι τδ θυγάτριον, καν

απάντων εκείνος πενέστερος ή ; "Ωσπερ γάρ τδν έν

ασωτία ζώντα, καΥ πόρναιςπροσέχοντα, κάν απάντων

εΰπορώτερος ή, οΰδεΥς ούτως άθλιος καΥ ταλαίπωρος,

ώς θελήσαι κηδεστήν « λαβείν • οϋτω τδν σώφρονα

καΥ σεμνδν ούδεΥς ούτως ανόητος, ώς άποχρούσασθαι

χαΥ άτιμάσαι. "Ιν' ουν καΥ άνθρώποις αίδέσιμοι, και

τιρ θεώ ποθεινοΥ οι παίδες γένωνται, καταχοσμώμεν

αυτών τάς ψυχάς, καΥ μετά σωφροσύνης έπΥτοϋς γά

μους άγωμεν. Ούτω γάρ χαΥ τά παρόντα αύτοίς,

ώσπερ έκ πηγών, άπαντα ήξει, καΥ τδν θεδν έξουσιν

ίλεων, χαΥ τής παρούσης, καΥ τής μελλούσης άπολαύ-

σονται δόξης• ής γένοιτο πάνταςήμας έπιτυχεϊν, χά-

ριτι καΥ φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού Χρι

στού, μεθ' ου ΠατρΥδόξα, τιμή, κράτος, σύν τψ άγίω

Πνεύματι, νϋν καΥ άεΥ, καΥ είς τους αιώνας τών αίώ-

νων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Γ.

Είς τήν "Α»-να>-, χαϊ είς τι\ν τον ΣαμονήΛ γα,Χα-

χτοτροφΊαν • χαϊ ότι χρήσιμος ή περϊ τύν τύχον

βραδύτης, χαϊ Βτι έπιχίνδυνον χαϊ σραΛερύν τύ

ιώ»• παίδων άμεΛεϊν.

α'.Εί μήδοχώ προσκορής τισιν ε\•/αι καΥ φορτιχδς,

βούλομαι τής αυτής υποθέσεως άψασθαι πάλιν, υπέρ

ής καΥ πρώην ύμϊν διελέχθην, χαΥ πρδς τήν "Ανναν

ύμά; χειραγωγήσαι, καΥ είς τδν λειμώνα τών κατορ

θωμάτων τήςγυναικδςείσαγαγείντδνλόγον λειμώνα

ούχι Λοδωνιάν έχοντα, ουδέ άνθη μαραινόμενα, άλλ'

εύχήν καΥ πίστιν καΥ άνεξικακίαν πολλήν. Πολύ γάρ

ταύτα τών ήρινών ανθέων ευωδέστερα ούχι πηγαίς

υδάτων, άλλ' δμβροις δακρύων άρδόμ>να. Ού γάρ

ούτω τους κήπους αϊ πηγαΥ τών ναμάτων εύθαλεστέ-

ρους ποιούσιν, ώς τδ φυτδν τής ευχής α'ι πηγαΥ ιών

δακρύων ποτίζουσαι, πρδς ύψος μέγια-.ον άνατρέχειν

παρασκευάζουσιν • δπερ οΰν καΥ έπΥτής γυναιχδς ταύ

της έγένετο. Όμού γάρ έφθέγξατο, καΥ πρδς τδν οϋρα-

νδν άνέδραμεν ή ευχή, χαΥ καρπδν ήνεγκεν ώριμον

αυτή, τδν άγιον Σαμουήλ. Μή δή δυσχεράνητε,εί τής

αυτής υποθέσεως άρχόμεθα πάλιν. Ού γάρ τά αυτά

*> Ι1ϊ({- °νκ άρΓιβετ».

' Κ<•£. «ηδευτήν.
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έροΰμεν,•άλλ' έτερα τίνα νέα χα\ -πρόσφατα. Και γάρ

επί τής αισθητής τραπέζης έξ έ••δς δψου πολλά άν τις

εδέσματα χατασχευάσειε. ΙναΊ τους χρυσοχόους δέ

έρώμεν άπδ μιας μάζης χρυσίου χα\ [722] ψέλλια,

κα\ περιδέρ\όαια, χα\ έτερα πολλά ποιοϋντας χρυσία.

ΕΙ γάρ κα\ μονοειδής ή ΰλη, άλλα ποικίλον ή τέχνη,

καΐ ού στενοχωρείται τώ μονοτρόπω της υποκείμενης

ουσίας εύπόριστος ούσα χα\ πολυμήχανος. Εί δε τά

ενταύθα τοιαϋτα, πολλώ μάλλον ή τού Πνεύματος χά

ρις. "Οτι γάρ ποικίλη ταύτης ή τράπεζα, χα\ πολύ

τροπος, χα\ πολυειδής, άκουσον τοΰ Παύλου λέγοντος•

ΤΩ μέν διά τού Πνεύματος δίδοται Λόγος σορίας,

άΛΛφ δέ Λόγος γνώσεως, έτέρφ δέ χίστις, άΛΛφ

δε χαρίσματα Ιαμάτων, άντιΛήψεις, κυβερνήσεις,

γένη γΛωσσών. Ταύτα δέ χάντα ενεργεί τύ ίν χαΐ

τι) αυτό Πνεύμα, διαιρούν Ιδία έχάστφ καθώς

βονΛεται. 'θράς πώς ποικίλη ; Οί ποταμοί πολλοί,

άλλα μία, φησ\ν, ή πηγή • διάφορα τά εδέσματα,

άλλ' εΤς δ έστιάτωρ. ΈπεΙ ουν τοσαύτη ή τοΰ Πνεύ

ματος χάρις, μη άποκάμωμεν. Είδομεν δέ αυτήν

στεΐραν ούσαν, είδομεν αυτήν μητέρα γενομένην, εΓ-

δομεν δαχρύουσαν, είδομεν χαίρουσαν • συνηλγήσα-

μεν τότε, συνησθώμεν σήμερον. Ούτω και ό Παύλος

έχέλευσε, Χαίρειν μετά χαιρόντων•, καΐ κΛαίειν

μετά κΛαιόντων. Τούτο δε ούκ έπ\ των συνακμασάν-

των ήμΐν ανθρώπων μόνον, άλλα χα\ επί των πάλαι

γεγενημένων ποιεϊν χρή. Κα*, μή μοιλεγέτωτις • ΝαΙ

τί μοι κέρδος άπδ της "Αννης έστα:, καΐτών ταύτης

διηγημάτων; Αϊτέ γάρ στείροι δυνήσονται μαθεΐν,

πώς 4ν γίνοιντο μητέρες• καΐ αί μητέρες είσονται

πάλιν, ποίος παιδοτροφίας άριστος άν γένοιτο τρόπος.

Ού γυναίκες δέ μόνον, άλλα κα\ άνδρες μέγιστα άπο

τής ιστορίας ταύτης καρπώσονται, παιδευθέντες ήμέ-

ρως πρδς τάς αυτών διακεϊσΟαι γυναίκας, κάν άπαι

δίαν νοσώσι, χαθάπερ ό Έλχανά πρδς τήν "Ανναν

διέκειτο. Ού τούτο δέ μόνον, άλλα και έτερον τούτου

μείζον χερδανοΰσι, μαθόντες δτι δει τους γονείς απαν

τάς τώ θεώ τά τεχΟέντα τρέφειν τ.αιδία. Μή τοίνυν,

επειδή χρήματα και άργύριον ούκ έστι λαβείν άπδ

τοΰ διηγήματος, άνόνητον ήμΐν είναι τήν άκρόασιν

νομίζωμεν, άλλα δι' αύτδ μέν ουν τούτο κερδαλέαν

χαν. ώφέλιμον, επειδή οϋ χρυσίον κα\ άργύριον, άλλ'

δ πολλώ μείζον τούτων έστι, ψυχής εύλάβειαν, κα\

τους έν τοις ούρανοίς ήμΐν δείχνυσι θησαυρούς , καΙ

διδάσκει πώς άπαντα διακρουσόμεθα χίνδυνον. Χρή

ματα μέν γάρ παρασχείν κα\ άνΟρώποις όάδ'.ον • διορ-

θώσαι δέ φύσιν, κα\ άθυμίαν λΰσαι τοιαύτην, χαΐ

δδύνην άνελείν , κα\ ψυχήν άναστήσαι καταπίπτειν

μέλλουσαν, άνθρώπιυ μέν » ούδενΐ, τώ δέ της φύσεως

Δεσπότη μόνω δυνατόν. 1ϋ δέ, εί μέν νόσημα άνία-

τον έχουσα, κα\ τήν πόλιν περιελθούσα άπασαν , κα\

χρήματα δαπανήσασα, κα*. ίατροίς χρησαμένη πολ

λοίς, και μηδεμίαν εΰροΰσα παραμυθίαν, ενέτυχες

γυναικά τδ αύτδ παθούση πάθος και άπαλλαγείση, ούκ

άν άπέστης ίκετεύουσα, παρακαλούσα, δεομένη, ώστε

πείσαι τδν άπαλλάξαντα δείξαι • νυν\ δέ όρώσα "Ανναν

έστώσαν έν τώ μέσω, καΐ τδ πάθος αυτής έξηγουμέ-

νην, καΐ τδ φάρμακον λέγουσαν, χα\ τδν ίατρδν [725]

δειχνύουσαν χωρ\ς ίκετηρίας, χωρ\ς παρακλήσεως, ού

προσέλευση καΐ λήψη τδ φάρμακον, ουδέ άκούση της

Ιστορίας μετ' ακριβείας άπάσης; Κα\ τίνος δυνήση

ποτέ έπιτυχείν άγαθοΰ ; Άλλ' έτεροι μέν χαΐ πελάγη

διέβαλον •> μαχρά πολλάκις, και πολλήν αποδημία*

έστείλαντο, κα\ χρήματα έδαπάνησαν, κα\ πόνον ύπ-

έμειναν, ίνα τδν έπ\ τής αλλότριας μηνυθέντα ίατρδν

ίδωσι, κα\ ταΰτα ού σφίδρα θαδ(5ούντες, δτι πάντως

άπαλλαγήσονται τοϋ νοσήματος • σϋ δέ, ω γύναι , ού

διαπόντιον άποδημίαν στέλλεσθαι μέλλουσα, ουδέ εις

τήν ύπερορίαν μετοικίζεσθαι, ουδέ πόνον τινά τοιούτον

ύπομένειν κα\ τί λέγω τήν ύπερορίαν; ουδέ αύτίν

μέν ουν τδν ούδδν άναγκαζομένη τής οικίας ύπερβήναι,

άλλα καΐ έν αύτψ δυναμένη τψ θάλαμω συγγενέσθα*

τψ Ιατρώ, κα\ χωρίς μεσίτου τινδς αΰτώ διαλεχθήναι

περ\ πάντων ών άν έθέλης (θεός γάρ, φησιν, έγγίζων

έγώείμι, χαΐ ού θεός χόρ'ρ'ωθεν), άναβάλλη καΐ

όκνεΐς ; Κα*, ποίαν έξεις άπολογίαν ; τίνος απόλαυση

συγγνώμης, όταν καΐ εύκολον κα\ πανταχόθεν ρ'αδίαν

τών επικειμένων κακών άπαλλαγήν εύρείν δυναμένη,

^αθυμής, και τήν σαυτής σωτηρίαν προδίδω^; Ούγάρ

δή μόνον στείρωσιν ό ίατρδς ούτος , άλλα κα\ πάν

ότιοΰν νόσημα χα\ ψυχής καΐ σώματος θεραπεΰσαι

δύναται, θελήσας μόνον. Κα\ ού τούτο μόνον έστ\ τδ-

θαυμαστδν, δτι χωρ\ς πόνου, κα\ αποδημίας, χα\ δα

πάνης, και μεσιτών, άλλ' δτι κα\ χωρ\ς άλγηδόνος τήν

ίατρείαν ποιείται. Ού γάρ σιδήρω καΐ πυρί πρδς τδ

πάθος ίσταται, καθάπερ οί τών ιατρών παίδες ποίού-

σιν άλλ' άρκ;ί νεύσαι μόνον, κα\ πάσα μέν άθυμία,

πάσα δέ οδύνη, και πάθος άπαν δραπετεύει χα\ φυ

γαδεύεται.

ρ\ Μή τοίνυν άμελώμεν, μηδέ άναβαλλώμεθα, κάν

πένητες ώμεν καΐ είς έσχάτην χαταπεπτωκότες έν-

δειαν. Ουδέ γάρ χρήματα έστι χαταβαλείν, ίνα πενίαν

προβαλλώμεθα. Ού γάρ άργύριον ούτος δ ίατρδς

απαιτεί τδν μισθδν, άλλα δάκρυα, χα\ εύχάς, καΙ

πίστιν. Κάν ταΰτα έχων πρδς αύτδν έλθης, λήψη

πάντως, δπερ άν αίτησης, κα\ άπελεύση μετά πολ

λής τής ευφροσύνης. Και τοΰτο μέν πολλαχόθεν ές-

εστι μαθεΐν, ούχ ήκισταδέ κα\ άπδ τής γυναιχδς ταύ

της • ού γάρ χρυσίον χαΐ άργύριον καταβαλούσα ,

άλλ' εύχήν κα\ πίστιν κα\ δάκρυα, δπερ ήτησε λα-

βούσα, ούτως απήλθε. Μή τοίνυν νομίζωμεν άκερδές

ήμΐν είναι τδ διήγημα• Ταύτα γΐιρ έγράρη, φησ\,

αρύς νονθεσίαν ημών, είς ούς τά τέΛη τών αιώ

νων χατήντησεν • άλλα προσέλθωμεν αύτ^, και μά-

θωμεν, πώς έλύθη τδ νόσημα, καΐ τί μετά τδ λυθήναι

πάλιν έποίησε, καΐ πώς έχρήσατο τφ δοθέντι δ<όρ(;ΐ

παρά τοΰ Ηεού. ΈχάΟισε, ρησ\, καΐ ίθι\Λααε τύν

ΣαμονήΛ.

"Ορα πώς έώρα τδ παιδίον εκείνο λοιπδν ούχ ώς

παιδίον μόνον, άλλα καΐ ώς ανάθημα• κα\ διπλούν

αυτή τδ φίλτρον έγίνετο, τδ μέν άπδ τής φύσεως, τδ

δέ άπδ [724] τής χάριτος. Έμο\ δέ δοκεΐ κα\ αίδεί-

σθαι τδ παιδίον τδ εαυτής ■ κα\ είχότως. Εί γάρ φιά-

λας χα\ ποτήρια χρυσά μέλλοντες τίνες άνατιθέναι τώ

θεώ, έπειδάν κατασχευασθέντα λάβωσι, χα\ πρδ τής

ήμερα; άποθώνται οίκοι, ούχ ώς κοινά λοιπδν δρώσι

σκεύη, άλλ' ώς αναθήματα, κα\ ουδέ τολμώσιν απλώς

καΐ εική τούτων άψασθαι, καθάπερ και τών λοιπών*

* ( ό11). υηιΐ9 61 Ββ£. ανθρώπων μέν. ^ $ίο Γ€3ΐί1υ1ιιπι β ΜοΓβΙ. βΐ δανίΙ.; ΜυϋΙΙ. διελββον Ε».
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ρι-οιίιιχϊι ΙοιηρβδΙΐνυηΊ, δαιιοΐιηη ν'ιΐΐοΐίοοΐ Βαπιιιείβηι.

ΝυΙίΐβ ί^ΊΐιΐΓ ηιοΐεδίε Γειτβ , 3Ϊ ΓΐϊΓβιΐδ ίιΐΐ'ΐιι αηρίΜβη-

(υηι ΐΓ3(:1:ιΐ(: ϊηοίρΐπιιΐδ. Νεο,ιιε οιΓιιιι εαάΌιη ύίοοιηιΐδ,

μίΙ ηονη <|ικιμΙ;ιιιι αε ΓβοεηΓο. Ναιη ίιι εοηνϊν'ιο οοι-ρο-

γλΙϊ, οχ εοϋεηι οϋδοηϊο ηιιιΐΐη »•<1<ιΙ ίοιιιιιι £οιητ;ι ροδβεΐ

Μίιμιίδοοηβοοιο. Οιιιιι ρ ι βιιηΠεββ νίϋβιηιΐδ εχ 63(Ιοη

3ΙΙΙΪ ΙΙΙ3553 61 3Ι"Ι1ΐίΙΙ:ΐ5, 61 ΙΟΓίμίΟδ , 3ΐΪ35<μΐΟ ΙΙΙΙΐΙΐ33

105 311Γ035 Οη^βΓβ. 0ΐ13!11(]ΙΙ3Π1 6Ι1Μ11 (φίδΐΙβΙΙΙ βΡΙΙΟΠδ

631 ηΐΗΐϋπα, 3Γ3 ιηηιοιι βδ! νβπβ , ιιοο οο3Γ0131ιιγ δί-

ηΓιΙίίικΙίιιο ιιιβιβπχ 8υΙ)]οεΙ;ε , ςαο<1 Ίρ33 $ίΐ εορίθ33 ,

ναηίφιβ 3ΓΐίΙίοίί. Ουοιΐ 8Ϊ Γβδ ίδΐϊυδ νίιοβ βυηΐ ο}υ$-

ηιοιίί , ηιιιΐΐο υθγο πο^ίδ δρίπίοδ ςτΆί\α. Νβιη γ|ιιο<1

£Γ3ΐίχ ΠΜΜ153 8ΪΙ Υ3Π0 , ηΐιΐΙΐίΓοΓΙΙΐίβ, 6( 0ρίρ3Γ3, 3ΙΙΐΙί

Ραιιΐυιιι άΊοοηιοιιι : Αίϋ ιμιίιΐβιη ρετ δρίήΐιιιη άαΐατ

$εηηο $αρϊεηΐϊ<Β, αΐϋ νετυ ιετηιο ιάεηΐϊα! , αίϋ πιγϊη»

βάει, αίϋ νειο άοηα$αηαΙϊοηαιη, ιιιΰνεηΐϊοηε», (βώεηια-

Ιίοηε», ςεηετα Ιίικβίηηιιη. ΙΙοεε ααίεηι ορεναίιιι ηιηι.ι ει

ϊιίειη 8ρϊτίία», άίνίάεη» ιεοηιιηι ηιίηηε ηΐ νιιΐί (Ι. €οτ.

12. £-11). \ίι)ο5 ψκιιη ν»ηα $ΪΙ? ΜυΙΙα, ίιιςυίΐ,

Ωυιιιϊηη , $ιηΙ ηηυδ ι.'8ΐ Γοηβ ; \•3Π3 βυηΐ οιΐιιϋα , 8ι•<1

πιπί* 051 εοηνίτ3(θΓ. Ει^ο ειιηι Ι3ΐη ηΐ3£η3 , Ιηιηφιο

ηιυΐΐϊρίεχ δΐΐ δρΪΓίιυ3£Γ3ΐΐ3, ηο.ιΙβΓηιί^οιηιιι•. Υίιΐίιιιιΐδ

(Μΐιι δίοπίεηι , νίϋίιηιΐδ ο»ιη Γ;ιθΐ3ΐη ιιιαίΓβιιι : νίοΊιιιιΐδ

ΙαοινηιηηΙοιιι , νϊοΜιιιιΐδ ςαιιάεηίβηι ; Ιιιιη δϊιιιιιΐ οιιιιι

ΐ!1α ίικίοΐυίηιιΐδ : δΐπιυΐ οιιιη ΗΙβ £3ΐκΙϊο βίΓιείαηιιΐΓ οι

ΙιοαΊβ. δίο 61 ΡαυΙυ* ]υ1)0ΐ, Οαιιάεη πιπί §αΐίάεηίώιι$,

(Ιετε ααη (Ιεηύίιχιι {ΙΙοιη. 12. 15). ΙιΙ \ογο ΓαοίεηοΊιηΐ

ε&Ι ηοιι δοΐυηι δΐιρει• ϋδ ςυί ηοΙ>'ΐ50ΐιπι νϊνιιπί , δεϋ οΐ

βιιρο,Γ ϋδ φιί οϋιη ιΐ3ΐί (αβΓΪηΙ. Αο ηβ ςυ!$ ηϊιηί ιϋοηΐ,

«|ΐιι«1 Γπιοΐιΐδ οβρίαιη »1) Αηιια , βΙ βΐι ίΐΐίιΐδ οοηιπιοιιιο-

παιοιιβΤΝίΐιηεΐ ογ6χ Ιιίηο ροίβηιιιΐ (ΙϊδοβΓβ , ςιιο-

ηιοϋο ροϋδϊηΙ Πειϊ ηωίΓεδ : πίΓδιίδ ιωίΓΟβ βοίβιιΐ, ημ-χ

&ί( ορΐίηΐ3 ηιΐίο ΙϊΙ)θΐ•υ5 οιΙυο3ηι1ί. Νβο ίοηιϊικι• Οη -

Ιιιιη , $6(1 61 νΪΓΪ ρΐιιιίηιιιιη ηΐ) Ιι»ο Ιιϊδίοηα ίπιοΐιΐδ

:ιιιΓογοιιΙ, δι Ιιίιιο (Ιίιΐίοοιίηΐ ρΐ.ιο'κίο πιϊΐίςυβ ογ§3

υχοι-08 β8$6 αηίηιο , οΙί:ιηΐϋί 8ΙθΓΪΗΐαΐΪ8 νίΐίο Ιαίιοη'ΐιΐ,

υΐ ΕΙο3Π3 6Γ£3 Αηιΐ3ΐιι Γιιίι ;ι(Τοοΐιΐ8. Νβε νβΓΟ Ιΐ'χ• $ο-

Ιιιηι , 60(1 61 αΓιιιιΙ 60 ιιι:ι]ιΐ8 1ιιογιΓ;κ ϊοηΐ , ι-ιιιιι «ΙίιΙί-

οβι ίιιΐ ρ.ιίΓΟδ οπιιιοδ οροί 1010 ΙίΙ)0Γ08, ((ΠΪ η3(ι ίιιοι ΊιιΙ,

β(Ιιΐ03Γο ϋοο. Νβ ί^ϊΐιΐΓ (ριοηίαιη ροοιιπίαδ βΐ 3ΓβθΐιΙιιηι

αΓ.ΐ'ϊριτβ εχ Ιιβε ηβΓΠΐΐίοιιο ηοιι ΠοοΙ, οχίκΐίιηοηηΐδ

βεΓπιοηειη ηο1)ΐ$ ίηΓηι^ίΓοππη ε$$6 : 86(1 υΐ) κΐϊρβιιηι

αΐ'ϋίίΓοιηιΐΓ Ιιιιη)8ΐιιιι ει ιιιΊΙοιη , (ριθ(Ι ηοη βιιπιπι 3γ-

ςβιιΐιιηινε, 86(1 ηιιθ(1 ίΪ8 Ιοιίββ ιιι»]ιΐ8 68(, 3ηϊηιϊ ρϊεΐ3-

Ιοιη, εχ1ε8ΐε$(]ΐΐ6 ΐηε$3υΐΌ3 ιιοΐιίδ ο$(εη(1ίΙ , (Ιοοοιυ

ιρκ» ρβείο ρεΓΪειιΙιιηι οηιιιε ϋοροΙΙηιηιΐδ. δίιιιιίϋΌπι

Ι.ΐΓβϊπ ρβουιιί;ιιη ηοηιϊιιίυιΐδ ίη ρΓοοϋνί 681 : 31 εοΓ-

Γίςοτβ ιΐ3ΐιΐΓ3ΐιι, 3ε ΙμΙοπι ιηαΐΓΟΓεπι βχευΐβΓβ, Ιαίβι»

ηιΓπιι'ι επιοϊαΐυηι ΙοΙΙογο, ;ιιιίιιι.ιηι ];ιιη]:ιηι εο'.Ιηρδίιπιιη

«ΐ'ΊββΓβ , ηιιΐϋ π»ί(1βηι Ιιοιιιϊηιιαι , 5<:ι1 8οΗ ηβΐυηε Ι)ο-

ιη'ιηο ίη ηιαιιιι ε$(. Τιι νβΓΟ βϊ ευιη ιηοι Ιιο 'λ1)οπιιι$

Ϊιΐ3:ιιΐ3ΐ)ί1ϊ , ρβΓειΐΓ83 1013 εϊγίΐ3ΐ6 ρεεϋΐιϊαβ ϊπιρβηιΐϊβ-

868, ρΐυήουβ υΐεη8 πιοϋϊκίδ, ηεε ιιΙΙιιιιι ηι:ι1ί 8θ1»Ιίυπι

Γ6ρεΐΊ886$ , Ρ08163 ΪΙΐεϊ(ΙθΓ68 ίη ηιιιΐίοιοιιι , (]ΐι;η οιιιιι

εοιίεηι πιογΙιο ΐεηβΓβΐιΐΓ, 1ίΐΗτηΐ;ι βϊΐ, ηοη ύββϊηεΓεβ

θΙΐ80(Τ31'6 , ΓΟ^ΙΙΓΟ, 6ΧηθΓΐ3ΓΪ , III 1-11111 ΙίΙ)ϊ 0ΟΙ1ΙΜΙΟΙ1-

ΚΙΓ3Γ61, 01ΐ]ΐ18 0ρβΓ3 ίΐΗ3361 ί3Π3ΐ3 ! Ι1ΙΙΙ10 νβΓΟ ΟΙΙΙΙΙ

ΛΊΐΙοαδ Λιιιΐίΐιιι πι ιιιοιίίο 5ΐ3ΐιΐοηι , 511111111(110 ιηοιΊκιηι

6ΐι»ΓΓ3ηΐ6ΐη,οΐο]ϋ5ΐ1οηι Γοιιιοϋίυιη οοιηπιοιαοιαηίοιπ,

30 :ηβ(1ϊοΐΗτι εηηιιηοηδίΓβηΙβηι , ηυΙΙϊβ οΙ>3οεΐ"ΐ(ϊοιιι-

1ιιι<! , ιηιΙΙίδ ρΓβείυιιβ 3(1ϋιιεΐ3ΐη , ηοη αοοοίΐοβ αε-

οορίιιπι ΐ'οιιΐΐ'ΐΐίιιιη , ηεε ιιικϋοβ ΐοΐα οιιιιι αΐΐβιιΐϊοηβ

ΙιΪ5ΐηη3ΐη? Ε( φιίιΐ ιιιιιιμηιιιι υοηϊ ροίβηβ εοη$β-

ςιιϊί ΑΙ :ι1ϋ ΓιβιριοηΙΟΓ ηιπ^ηβ βΐϊβιη ειηβιΐδϊ δοιιΐ

ΙΙΙ3Π3 , Ιι>ιΐ£ίιιηυη3 ρβΓεξΓΪιίΑΐϊοηοδ δυδοβροπιιιΐ , ρβ-

οιιηί33 ίιιιρβηιίεηιηΐ, ΙαΙ)0Γ63 ροι-ρο38Ϊ 8υηΙ, ιι( ιηο-

(Ιίοιιιιι γ.0111111 Ίΐΐ8ΐΓ.ιΐιιιιι ίη ρ6Γ('£ηιΐ3 Γεςίοηβ εοιίδρί-

οβΓβηΐ, ίιΐηιιβ οιιιιι ηοη .κΐιικκίιιιιι οοΠα 68361 ΓιιΙιιοί.ι ,

ϋΐ ΡΓΟΓ3Η8 ΙΓΙΟγΙκ) ΙίΙιΟΓ.ΊΙΟΠίΙΙΓ : 31 Ιϋ, Ο ΙΙΙϋΙΐΟΓ, 611111

ηοη δίδ ίιιίΐιίΓα ρι-οΐεείϊοηβηι ΐΓ»η8ΐη:ΐΓίιΐ3ΐη , ηεε ιι!ιγ3

ρ3ΐπ;β Γιιΐ88 (Ιβηιί"ΓηΙιΐΓ:ι, ηβε 1:ιϋοΐ'6ΐιι δίιηίΐοηι ρβΓ-

ροδδΐΐΓΛ : οι «ρι'ιιΙ αΊχΐ, ιιΐΐτα ρβίΓΐχ ϋιιο5? ευιη ηεε

ϊρ8(ΐηι ιίοιιιιΐδ Ιϊιιιοη ΙηηδΪΓβ εθ£3Γί8, 86(1 νοΙ ίη ϊρδο

ΐΙι.\ΐ3ΐιιο ρο58Ϊδ εοηνεηΪΓβ ιηεϋίοιιιη , οίίΓαιριι; ηιοιϋ.ι -

ΐοΓοηι οιιιιι ίΙΙο (οΙΙοφιί (Ιο ςιιίουβευιηςυβ γοΙιιοι•ί<

(Λϊί-Ίΐί οιιίηι , ίηςιιίΐ, αρρτορίηφιαη» ερο βιιιη , εί ηοη

Οίΐΐί ρτοαιΐ (ίετ. 23. 23) , άϋΤοτδ βΐ οιιιιοΐβπδ Τ ΕΙ

(]1Ι3ΙΙΙ Ιΐ3ΐΐίΐ0Γ3 05 ΟΧΟϋδΠΐίϋΜΟΜΙ ? (]ΙΙ3Ι11 0οη50.ηΐ16Π8

Υ6ΐιί;ιιιι, δι οιιιιι ριοοίίνοιιι οι ιιιιιΙΊηιιε ΓαοίΙβπι νϊαιιι

ΐιινειιΪΓβ ρ088Ϊ3, (]ιιη η!ι ιιΐ'^οιιΓιΙιιΐδ ιιι:ιΙΪ8 Ιίίκτοιϊ*,

ρΟΓ 50001(1 13 111 103111 ίρδΐΐΐδ 83||Ι(61Π ]1ΓΟΐΙί(ΐ6ΓΪ5 ? ΙΙίθ

οιιΐιιι ηιβϋίευδ ηοη δίβπΐίΐαίειιι δοΐιπη, ίοιΙ οΐ οιηιιο

ιηοΓυοΓυπι ροιιιΐδ Ιυιη εοΓροηδ , ΐιιηι ;ηιίιιιί 8αη3Γβ

ροίοδί , 8Ϊ νβϋΐ ΙηηΙιιιιι. Νοηιιβ ίο" βοΐυιη ιιιΐΓβικΙιιηι

051 , <|ΐιθ(Ι οίΐΓ3 1:ι1)οιοοι , 5Ϊιιο ρϋΓεςί'ίηηΐϊοηε , 8ΐιιβ>

ϊιηρεηο'ϋδ, 3ΐ)5<ριο ίιιΐ6ΐ°εε>8θπΙ>ιΐ3 οιΐΓ3ΐ'ιοηοπι αιΙΙιί-

1)ΐ*1 , γοπιιιι εΙΪ3ΐη ιρκκΐ είΐΓ3 ϋοΙοΓεηι. Νβ(|υβ οιιΐιιι

/ογγο ϊβΐιίνο οιιηιΐ ηιβίυιη , ιιΐ ο.οΙογ'ι ηιοοΊεί ίαοίυιιΐ :

ΜίΓιίοίι νεΙ δϊιηρίεχ ηιιΐυδ , 30 ρΓοιίιιιΐδ οηιιιίδ 3Π£ογ,

οιηιιίδ (ΙοΙογ, υοιποιικιΙυιιιΓιΐβϊΙ, 3ΐι|υο βχδυΐβΐιιηι βϋίΐ.

2. Νβ οιιηοΐβιιιυΓ ί^ίΐυΓ, ηενε ρΓοεΓββΙίιιβπιυδ, ΙίοοΙ

ρηΐΐρΟΓβδ 81ΙΙΙ118, β! 3θ! ΟΧΙΓβΙΙΙίΙΐη ΓβΐΙαΟΐί β§6δΐ3ΐ6Π1.

Νοιριε οιιΐιιι Ιιίο ιπιιιιοηιικί.ι εδί ροευηϊ», ιιΐ ίιιορΪΗΐιι

ρι 8-ίιιιιΐ5 ουίοιιιΙοΓΟ. ΙΙίε ιιϊηιίηιηι ηιειΙΊεοΒ ηοιι 8Γ-

!ί(•||Ι01ΙΙ ρΓΟ ΓΙΚΊ'ΟΟίΙο ρβΐΐΐ, 8601 ΐ30Γ)ηΐ33, ρΓΟΟβδ 36

ίίιίοιιι. Ηχο 51 ροιίβιΐδ 3(1 ίΙΙιιιιι ηοοεδδΟΓΪβ, ιριίιΐιριίιΐ

οιιιιιίηοροβίυΙαΓίδβοείρίϋδ, ηιοΐιοιριο οιιιιι ςβυιΐίο άΐ$-

οοίίοδ. 1(1 δβιιβ οιιιιι ιιιιιΐιίδ οχ π>Ι)ΐΐ5 εο^ηοδεεΓβ ΙίοοΙ,

Ιι ι ιι ι νβΓΟ ρΓχείρυβ εχ Ικιο ιιιοΠογο, ιρκο ηοη ηιιππιι ,

ηοη 3Γββηΐιιηι βχΙΓιυυϊι, 8«μ1 ρι-εεββ, Γιϋεηι οι ΙαοΓνηιββ

ουίυΐίΐ, ηιφιο ΪΙ3 ο,υίύ(|υίϋ ρεΙϋΙοοιιδϋιριιιΜο'Ίδοοδδίι.

ΡγοιικΙο ηβ ρυΐβπιυβ Ιιηηο ιΐ3π :ιΐκιιιοιιι ηοοϊδ ίιιΓπίβί-

ΓϋΓβηι 6880 , ςυβιιιΐοο,ιιϊιίεηι Ιΐεεε κτϊρία »ηηΐ αά εατ•

τερίϊοηεηι ηοίίταηι, ίη φιοί βηε* ιαιηιΐοηαη άενεηεηιηΐ

(1. 6Όγ. 10.11): 8βο" αϋϋβηιιιβ 03ΐη , ϋί503ΐηιΐ8 ηιιο-

ηιοιίο ΙίϋοΓβΐη «ίι 3 πιηΐο, εΐηιιϊϋ εςεήΐ πιοΓϋοΙενβϋ,

(■ι ΐ[ΐιο ρηείο Γιιοηΐ 033 ιιιιιιιογο 3 Ποο ι1:ιΐο. 8εάϋ, ίιι-

ιριίΐ, οί ΙαείανΗ 8αηιηεΙεηι (1. ΙΙι'ΐ] 1. 23).

ΟααηΙα ρϊεΐαίε ριιετιιηι ϋοϊΐύηο εώιεανϊι οΰΐιιΐίΐψΐι•

Ληηα.—Υίιΐο φιοηιουΌ εοηδρίεϊεοβΐ ϋοίηοορδ ίπΓβιιίοιη

ϊΙΙιιιη, ηοιι ι.ιιιΐιιιιι ιιΐ ϊηΓβηΙβιη, νεπιηιοΐίβιη ιιΐ Γβιιι Π ο

Ο(ΐιΐ5θοι•ηΐ;ιηι : 60(|αβ ιιιβΙγι ροηιϊιιιΐ8 ηπιοτίδ δΐίιηυΐυδ

111511115 051, 3ΙΙ6Γ 3 11:111113, 3116Γ3 βΓΙΙΐίίΙ. Λβ ηΐί'3(]1ΐί-

ιίοιιι δβιιίεηΐϊβ, οιίαιιι ΓενοΓθΙ)3ΐυι• ρποπιηι δυιιπι , οι

ιηεηίο. Ειεηίηι δι η,ιιϊ ρΙιίαΙβ3 ροειιΐηνβ »υΓ63 ϋβο

(ΙΪ031ΙΙΓΪ δΙΙΠΙ, ρθ8ΐ03(11ΐηΐ11 63 ]3ΙΙΙ0(>ΙΐΓ(•(Ί3 300ι'ριτΊΐιΙ,

ιίοιιιίιριε ΓβροβιιβΓΪιιΙ, ιιοη ο» ο,ιιβδϊ ρΓοΓαη» ν383 ίη-

ΙΐΙϋΜΐϋΓ, $6(1 1.1111(ρΐ311Ι ϋβΟ 330Γ3, ικο Λυιίοιιΐ 63 Ιβ



055
0168. ΜΑΝΝΙ3 είΙΚΥδϋδΤΟΜΙ ΑΜΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ.

ιηβτβ εϊίπίφΐε εβιΐδβηι 3ΐΐίηββι•β, δίεαΐ εχίεη : ιτιυΐΐο

ιικίβίδ 1ΐ3Ρ€ οιιιΐίβι-δίηιίΐί βιιίηιο ηΐιβηιίεηαΐ βιΐ ριιεπιπι,

βϋιιηι ρΓΪιικηυ»ηι ίΙΙιιιη ίιι Ιβπιρίιιιιι ϊιιιΙιιοβΓΟί : βΐ αΊ-

ΙΊβοΙ)3ΐ ιιιιρβιιβίυδ ΠΙίιητι, είειίΓβΙιαΐ ΐΛΐηφίηπι Ρεο Ίί-

εβίυηι, βχίδΙίιη3ΐΐδϊορβι• ίΙΙιιιτιβαηείϊΠεΒίιιιιππ, ηιιηικίο

<1οηιιΐ5ίρδίιΐδ].•ιηιει•:ιΐ ΓβεΙβ Ιεηιρίιιηι, ίιι αηχ ρι-ορίιβ-

Ι8ΐι» »ο ίβεβι-άοΐεηι ίηΐΐ'3 8β οοηϋηοΓβΐ. Νοη δοΐυιη ηυ-

Ιβιιι βχ «ο ψιβϋ ΠΙιιιη [)βο βροροηαΊΐ, νβπιπ>βΐ'ΐ3ΐη βχ

Ικκ, φίοι! ηοη ηιι>η ίιι 3>εεηι1ει•β ίη ΙβηιρΙιιιη ρΓΪιΐδςιιαιη

»Μ»οΐ3&5βί ίηίιιηίειη, ε]υδ ρίεΐ3ΐι•ηι Ιίεεί ρβΓβρΐοβΓβ.

λίΐ εηίιη ϊΐϊο βαο : Νοη ακβηάαηι άοηεε ακεηάοΛ ρηετ

ιιιιγκ»! : αιη αηΐεηι (ώΐαείανετο ίΙΙιιιη, οβενείιιτ ίηεοη-

ιρκίη ϋοηιίηί, ει ιεάΜΐ ίΙΙίε ίη ινιηιιι (1. Πες. 1. 22).

νίάΌιΓ Τ Νοη οχΐι>Ιϊιη3ΐ>3ΐ ββδβ Ιυΐιιηι ίΙΙο ιίοιηί ηΊΊεΙο

ηβεβικίειβ ίη Ιειηρίιιηι , φίοι) ευηι οοεορίβδβΐ (Ιοηυηι,

ηοη καδίίηβτβΐ :ιΙ>$<|υε ιίοιιο εοπιρ3ΐ•εΓε. ιΊιπϋΐϊβιΙυΊι-

εΐο ίΙΙο, βε ιηοχ Γβοορίο, ιΙεΒεεηίΙεί'β νεΓε1)3ΐυΓ : ϊόεο

Ιαηΐο Ιειοροτε τειηηιΐϊίι , ιιΐ ευηι άΌιιο εοπιρητεΓεί.

ΑιΙοΊιχίΐ ετβο, ηε Γβΐίφΐίΐ, ηεε ριιετ 3 ηΐ3ΐιιιη:ι (ΙίνιιΙ-

8118 ιηυΐεδίβ ΐιιΠι, Ιίεεί δείβΐίδ φΐηηι δοΐεβιιΐ ίικ1ί£ΐι:ιπ

ρυβι-ί φΐοΐίβδ 3 Ιβεΐβ ϋερεΙΙιιιιΙιιι- (α) : νβΓϋΐη ηεε ϊρδβ

ριιει- χ'^τβ (υΐίΐ 3 ιιι.Ήι ε ώίνιιΐδΐΐϊ, δεϋ 3(1 1)οηιΐηυιη

ΓβδρβχίΙ, φΐί ίρδίιιιι ιη;ιΐπ:ιη ΓεεεΓβΙ ; ηεε ϊρ83 ηκιίοι•

(ΙοΙηϊι 3 ρυβΓΟ £ε]υηε(3, αυίβ ηβΐυηιίειη βΠβεΙιιηι νίείΐ

ΐηΐβΐΎβηίβηδ βηΐία, ει ιιιει-ηιιε 8ο ευηι 3ΐιεΓ0 νϊνεΓβ

εχΪ5«ίιιι:ι1ι.Ίΐ. 0«εηΐ3<1ιτιο(1ιιιη εοιίεηι ίη Ιοεο ίίχη νίΐίδ

ίη Ιοιιςιιηι ριοϋιιείι ραίιιιίΐεε , ει ιινη ηιιιΐΐυ ίηΐβτναΐΐβ

ρειιάεηβ, ΓαιΙίεϊ ήχι•εΐ : ίΐί(1βιιι ει ίη Ιιηε αεείύίΐ Γβ-

ιιιίικι, φΐχ ίη ιιιΟε ηιπηεηδ ιιβιμιε 3(1 ιειηρίιιηι εχίεη-

ίΐίι δυιιηι ραίιηίίοιη, ηΐψχ' ΐΐΐΐο ιιναιιι δ«δρβη<ΙίΙ ιηηΐιι-

Γ3ΐη : ηεε ίηίει-ναΐΐιιιιι ίΙΙιιιΙ ιιΙΙιιπι 3ΐιυΙίιίιιιρε<1ίιιιειι-

Ιηπι , ευηι ε3ΓΪΐ3δ φΐχ δεαιικίιιηι ϋευηι εβί, ριιεηιαι

ιη«ΐΓίεορυΐ3Γεΐ.()ιιαιιΐί|!ΐ;!.Μΐ ειιίηι 3Μ38 0Γ31 ίιηηιΜυη,

νϊιΐιΐδ ι»ηιεη 3(Ιεπι ιηηΐυτα : 38εεικ1ειι(Ί1)ΐΊ5ςιιο ίη

Ιϋΐΐιρίιιιη οπιιιίηυδ ηιυΐΐχ ιοίί^ίοιιίί ιιηιςίδΐιτ Γ:ιεΐΐί5

681. Ν:»ιιι ίΙΙί (Ιιιηι ίπψιίι ιτειιΐ άΊΒεεΓβηΙα,υβ ηκκίιιιη

ιι:ιΐ:ιΙίιιηι ίΙΙίιΐδ, :ι1>ιιικ1ε ιιι.-ι^ηιιιη 8θΐ3ΐίυηι .ιεοίρίεΐιαηΐ

βρει φΐχ βδΙεΓ§3 ϋευηι. Νβ(]υε ςυίδηυβιη, νίδορηβΓΟ,

Ι3εί(α8 ιΙεδεεηιΙείΜΐ, δειΙ οηιηβΒ ^ΙοΓΐΠοαΙιαηΙ ίΙΙιιιη ,

3 ηυο ρι;εΐοΓ δρεηο άαΐυδ ει-31. Ιΐ3ηε οΐι ε3υ83ΐη Οειίδ

«ΓίδΙυΙίΙ ριιΠιιιιι, ίιι Ιιαιιε αυςεΓεΙ νοίιιρϋΐεηι, ιιΐ ιηιι-

ΙίεΓεηι ΓβιΙϋεΓεί ίΙΙιΐδίηοΓεηι. Νβιη ηυίειιιηςυε γϊΙμιιπ-

1:»1εηι ε]ϋδ ιιονοπιιιΐ, ϋ ΐοβιεδ Γαείί βπιΐίίβ ββ•, : β(

ηυο(1 Ιοηβο ΐεηιροΓβ ιηβηδίΐ ίιι οπΊΊοίε, βΙΓβείΐ, ιιΐ βΐ

ϊρδ» ηιαίΐίδ βδβεΐ ηοϋοΓ, ει ;ιΙ> οηιηίΟιίδ 1>ε3ΐ3 ρηκϋ-

οβΓεΙϋΓ, βδβεΐί|υε ίιι βϋηιιηιΐοηε: Ιιίιιείΐυβ ίαείιιαι ,

υΐ ρετ ίΙΙβηι Οεο βΓβΙϊαδ ηχεΓεηΐ ςυβηι ρΙϋΓΪηιί. ϋχα

ί<1εο Ιο(]ιιογ, ίιι βιίαιιΐΜ ιιοδ Γειηίΐϋΐδ δ3ΐιεΐ;ΐδ ηονεπ-

ιιιιιβ ίη οτόίίιΐβ βυι ίιι 3ΐία α3ΐαηιιΐ3 (Ιεβειιίεβ, ηειιιο-

Ι«δΐο ΓβΓβηιιΐδ, ηενβ ίικΙ^ηβιηυΓ, ηβε άίεβπιυδ ηρικί

ΜΟδίρβοδ : ΟυβΓβ Οειιβ (ΙεδρβχίΙ πιπΙίεΓεπι Ι.ιηΐ.ι ρίβ-

1310 ρπΒϋίίαιη, ηεε (1ε(1ίΐ ρΓθΙεηι? Νεςυε βηίηι ίδΐΐ

βϋηΐ ηεβίΐβεηΐίδ, βεϋ ϋοο ηοΙ>ίδ βχρβϋΪΓεπιεΙίυδδείειι-

Ιίδ ψιηιιι ηοδίρδί &οϊηιιΐδ. Αβεβηιΐίι ί^ίΐυΓ ίη ιειηρίιιηι,

ει 3κηιιιη ίικίιιχίι ίη ονίΐε 3ε νίΐιιΐιιηι ρειϋυχιΙ 3(1 »γ-

ηιβιιΐιιιη, ει ίη ρΓηΐιιηΐ(1ε()ιιχίΐΓ0δ3πΐ3δρίηϊδ ΙίιΉ'ηιη,

ΓΟδβηι, ϊηηϋΒηι, ςιιχ ηιιηΐ(|ΐιηιη ηιαΓεεδείΐ, βειΐ ΠοΓεί

(ο) ΗΙο η«ι)ΐ» ίββηηι, ςυ» ίε$πτηρΐ3 δυηΐ οτ ΓοΙΟοΠ.

βι Ββ«.

ρβΓρβίιιο, φιχςιιβ ροδδίΐ λΑ ιρδυηι ηβςυβ εΐΐυιιι εχ-

Ιεηϋί, ευ]υδ ΓηιςΓβιιΙί» ίη ΙιουΊεπιιιηι ιΐδΓριε ϋίειτι ρο-

(ίιιηΐιΐΓ οηιηεδ ηυί ΐ(Ίτ:ιπιιιι Ίηεοΐιιηΐ ογΙιοιιι. Τβηΐϋδ

αηιιοΓυιιι ηυηιει ιι> ριχίοπίι, ει (βιηβη νίιΐυΐίδ ίΙΙϊυβ

ΓΓ3ςΓ3ηΙΪ3 δβιηριτ ηιιςεδείΐ, ηεε Ιαιιία ΐεπιροπδ πι»-

βΐιίίαΛίιιε Πιοΐ.ι 6δΙ Ι:ιη^ιιί(1ίθΓ. Ταϋδ εηίιη ε&Ι π πιιη

δρίΐ'ίιιιηΐίυιη ηαίιιπι.

3. ϋυηιραταίιιτ Λιιικν $αι•ή.^ίιιιη αιηι$ααί[ιάυ ίιΐίι-Γ-

ιίοΐίί βΐ &αοΊ[κίο ΛΰηιΙια:. Αηη<Β ιηοάαΐϊα ΐΐ φταίιααηι-

Μϋ*. — Λδοεικί ίΐ ίυίΐυχ ρπιχίηπιηι ίΐΐιιϋ £6Γηιεη ΐπιη•;-

|ι1:ιηΐαιι>, βΙηϋΐ'ηιηϋηιοϋιίΓη ίικΙιΐδίΓϋ :ιςηεοΐ£ ρι ίιιιιιιβ

βεηιεη ίη ΐβΓπιηι άεροηυηΐ, ευρΓεδβί, βυι .ιΙί:»ι ιπη »γ-

Οοηιηι δίιηϋίυηι, ϋείηϋβ, ιιΟί εοιίδρεχεηιιιΐ 3 δεπϋηβ

ΓηεΙβηι βΓΟοΓβηι, ηοη Γείίιΐφΐηηΐ ίη εαιίβιη 16ΓΓ3, ϊο(1

ίικίο ΓενυΙδ3ΐη ίη ηϋυιΐ ΐι-ίΐιΐδΓεηιηΐ δοΐιιη», ιιΐ Ιεπ'3 ίη

Γεεειίδ ^πϊιιιιο δΐιο εχεερίαηα ίΙΙίιΐδ Γ3(Ιίεειη, ριίΓΛηι ει

ίιι1ο§Γ;ιιη νίηι διι»ηι ρπιΓεΜί 3(1 63ηι :ι1οηϋ;ιιη : δίε 61

Ιιη•ε ΓεείΙ ηιιιΙίεΓ, ςιι* ρυεηιηί ρΓΟϊΐεΓ βρειη ρΓΟδβηιί-

ικιΐιιηι ίη ιιΙογο 3 (Ιοηιο ΐΓηηδΙιιΓιΙ, 61 ίη ιειηρίιιηι

(Γ»οδρΙ»ηΐ3νίΐ, υΟί ρβΓρεΙικε δΐιηΐ Γοηΐίιιηι δεαίευι-χ

ει ΪΓΓΪ^ΐίοηββ δρίιίΐιι:ιΙθδ , ίιι νίιίεΓβ Ιίειιεπί ίΙΙιιιΙ

ρι•ηρΙιεΐίειιιιι ίη ίΙΙίδ ίηιρίεπ, (]ΐιηι1 ΙΙανίιΙ ιΐίχίι, ίκι 63-

ΙΜΜΙ8 : ΒεαΙιιι νίτ φιί ηοη αηώιιίανίι ίη οοηίίΐΐο νηρίο-

γκιη, βίίιι νια ρΐΰοαίοτνηι ηοηιΙΜϊί, εΐ αιρατ οαΐΐιεάταηι

ραίϊΙεηΙΜΕ ηοη »«ίι( : ιεά \η Ιε$ε Ώοηήηί νο!ιιηΙα$ «/'«*,

α ϊη Ιει/ε ε§η* ηιεάϊΐαϋ'ιΐιιτ άϊβ αε ηοείε : ει ετϊΙ Ιαηι-

φιαιη Ιίφηηιη φιοά γίαηίαίιιηι ε»Ι και$ άαΊίπιιχ αφια -

πιηι, φιοά (ηιοίΗΠί «ιιιιιιι άαοίΐ ίη Ιεηιροτε ιιιο (ΡχαΙ. 1 .

1 - δ). Νεφιβ εηίιη ροδί ηιβίίιίχ βχρεπεηι'ιβιη νειιϊΐ

3(1 ηιηΐίΐίχ Γβηιίδβίοηοηι , 86(1 3(1 ίρδίβειιηβΐιαίίδ νίπιι-

Ιβηι β1ε§ίΙ ; ηοη ΙιαΟυίΙ εοηδοΠίιιπ» ειιηι εοΐϋ-εδΜίηβ

ίηίφΓιΙβιΊ υΟηοχϋδ, ιιβηιιο εοπιηιιιιιίοηβηι Ιιβίηιίΐ ουιη

εοηνειιΐίεϋΙίΒ ΐηιρίεΐηΐε ρΐεηίδ : 8β<1ρΓίπΐ3 βιβΙϊπι ρ:ιε-

ΓΪιΐ» 3 ιυηιηιηη ιιιβιπβ νεηίΐ 3(1 ηιβηιηΜίη βρίπΐιιβίειη.

Ει ίΐιιειιιαϋοιοιίυιη 3γΟογ ρει•ρεΐιΐ3 ίιτίΒβίίοηβ ίη ηια-

βηβηι βχιτεΒείΐ ιιΐΐϊίικίϊιιβηι : βίο ει η'ιε (ϋνίηοιυιη

ε1οΐ]ΐιίοπιιη «Ιοείήηα 3«ΒΪ(1ϋβ ΪΓΓίβαΙιιβ , λ<1 νίΠΐιΐΪΒ

Γιΐδΐί^ίηιη ρβΓνεηϊΙ. Αββ νίίΙεβηΐϋΒ (ριοηιοϋο ίΙΙιιιη

ρΐ3ηΙ»πΐ ; ΒβεΙειιιιίΓηιιιΙϊεΓεηι,ΒίηΐϋΙευπι ί1Ι;ι Ιεηιρίιιιιι

ίη^ΓβϋίιιπιιΐΓ.ΛκίηΛ'/, ίιΐφΐί!, ενιη ΐΙΙυ ίη 8εΙοιη * ίη «"-

ΙιιΙυ Ιτίεηηί (Χ.ΪΙες. Ι . ί ί). 1;ιιη £6ΐιιίιιιιιιι ΓιίΒηεηΓιείιιηι !

61 6Γ31 νίιηΐυδ Ιιίε ίιτηΙίοη3ΐί8, ίΙΙβ Γβΐίοηβΐίδ ; 61 Π

Ιιιιη φΐίιίεπι 8366ΐ-(1θδ ίιιιιιιοίηνίΐ, Ιιιιηε νβΓΟ (ΙειΙίεβνίΙ

ηιυΙίεΓ ; εηΐφΐβ ηιηΙίεπΒ νίειίηιβ ηιεϋοΓ ^βπι ηοΒίϊα,

ςιιηηι οΐιΐϋΐίΐ δβεεπίοδ. Ηχε δοοπιηι νίδτ.βΓαηι Γαείη

βδΐ Β366Γ(1θΐίδδ3 ; ΪΙΙΐίΙίΙΙ» 681 ρ3ΐΠ3Γ6ίΐ3ηΐ ΛΙ)Γ3ΐΐ3Π1 ,

(ΊΐηίφΗ' ίΙΙο ε6Γΐ3ηιεη δΐιβεβρίΐ. 8ι•(1 ίίίβηηίιίεηι ΠΙίυιη

ΓεεερΙυιη ηιΐιιχίΐ <1β ιιιοηΐο; Ιιχε υογο ΓβΙΊηυίΙ ίη

Ιβιηρίο, ιιΐ ίΙΙίε ρβΓρβίιιο ιηηηειοΐ. Οοίη ρηΐία« ίΗβ

ηυοςυε Ιοίυιη ύβιΐΐοηνΐι : εβνβ βηίηι ίΐΐυιΐ δρβυΐεβ, ηυο«Ι

ηοη (ΐκ-ιιϋι, $6(1 φκκΐ πιιϊιιιο Ιοιιιιη ρβΓεςίΙ. ΥίϋΊ'βΐί

Γειιιίιαιιι υιιιιι χ'ίπι (Ι('(ΌΐΊ:ιιιΐεηι? νίιίίδΐί ιιίΙιίΙ 3 86X0

νειίΐηηι , φιοηιίηιιδ :ειιιιι1;ΐΓβΐυΓ ρ3ΐπ3Γε1ι»π)ϊ 8ε<1

νίίΐεηηιιΐδ, φΐοηιοιίο ίΙΙιιιη εοηδ66Γ3ΓΪΙ. .•1(/ίίί, ίηΐ|ϋϊΐ

ΒεΗρίαη , ιαεετάοΐεηι, αε άϊχίΐ ΗΙί:Ιηηιε, άοηηηε

(Ιοίά. ν. 26). Ουίιΐ ι.ίιιιΙιίιι βδΐ ίΙΙυιΙ, Ιη »ιε? ΛυδεηΙία,

ίιιφίίΐ, ι!ίΙί{>εηΐιτ φΐχ Ιο<|ιι:ιγ. ()ιιοηί;ιιη ιιιιιΐΐιιηι Ιβιη-

ροΓΪδ 'μτα ίιιΙβΓεβδδεΓηΐ, 8ΐιΐ(1εΐ ί1Ι:ι φΐχ ρήυβ ιΐίεΐλ

■ ι:ο10- ιιιΐϋϋ, $ίΙοηι, ει $|ς π!αηι 5ΐΐ|τ.ι.



βί*>3 1)6 ΑΝΝΑ δΚΙΙΜΟ ΙΐΙ. «;.(>

πολλω μάλλον ή γυνή μετά τοιαύτης τώ παιδίιρ γνώ

μης προσέχουσα •, κα\ πρ\ν είς τον ναδν είσαγα-

γείν, και έφίλει μει^όνω; ή" ώς παιδίον, κα'ι Εθερά-

πευεν ώ; ανάθημα, άγιάζεσθαι 3Γ εκείνου νομί^ουσα•

χαΐ γαρ ή οίκία αυτής ναός Εγένετο, τόν ιίροφήτην

ένδον έχουσα και τον Ιερέα. Ούχ Εξ ών ύπέσχετο δε

μόνον αυτόν, άλλα και Εξ ών ούχ έτόλμηιεν Επιβήναι

τοΰ ναοΰ , πρ\ν ή της γαλακτοτροφίας άπαγαγείν

αυτόν, τήν εύλάβειαν αύτης Ιστιν ίδεϊν. Εϊχε γάρ ,

«ρησ'ι, τφ άνδρΐ αύτης ■ Ούχ άναβήσομαι, έως τοΰ

άναβήναι τύ χαιδάριον μετ' έμον • δτανδέ άαογα-

Αακτήσω αυτό, ό&θήσεται τφ χροσώπφ Κυρίου,

καΧ χαβίσεται έχει ΙωςαΙώνος. Όράς; Άφεϊναι Επί

της οικίας, και άνελθείν, ούχ Ενδμιζεν είναι ασφα

λές • μετά γάρ τήν τοΰ δώρου δόσιν, ούχ ήνείχετο

χωρίς τοΰ δώρου φανήναι ■ άναγαγοϋσα δε πάλιν, κα\

λαδοΰσα αυτό, κατελθεΐν Εδεδοίκει. Διά τοϋτο Εμεινε

χρόνον τοσούτον, ώστε μετά τοΰ δώρου φανήναι. Κα\

άνήγαγεν ουν , χα\ χατέλιπε , χα\ ούτε εκείνος της

θηλής αποσπασθείς Εδυσχέρανεν • Γάτε δε πώς άσχάλ-

λειν εΓωθε τά παιδία της γαλακτοτροφίας άπαγδμενα•

άλλ' ούτε εκείνο; ήσχαλλε τής μητρός αποσπώμενος,

άλλα προς τόνάεσπότην Εβλεπε, τδν καΐ έχείνην ποιή-

σαντα μητέρα, ούτε αϋτη ήλγει τοΰ παιδιού χωρι

ζόμενη• τήν γάρ άπδ της φύσεως συμπάθειαν μεσι-

τεύουσα ή χάρις ένίχησε, καΐ συνείναι άλλήλοις έδό-

κουν. Κα\ χαθάπερ άμπελος Εν ΕνΙ ιδρυμένη χωρίω,

μέχρι πολλού προάγει τά χλήματα, και έχ πολλού τοΰ

διαστήματος χρεμάμενος 6 βότρυς τή ρΊζί) συγγίνε-

ται• ούτω δή καΐ Επί ταύτης Εγένετο της γυναικός.

Μένουσα γάρ Επι της πόλεως, το χλήμα αυτής Εξέτει-

νεν Εως τοΰ ναού, κάκεϊ τον βότρυν Εχρέμασεν ώρι-

μον και ουδέν τδ διάστημα τού τόπου διεκώλυαε,τής

κα,τά θεόν αγάπης συναπτούσης τή μητρ\ τδ παιδίον.

Εϊ γάρ και άωρος ή ήλιχία, άλλ' ώριμος ήν αύτφ ή

αρετή, χα\ τοις άναβα (νου σιν ει; τδν ναδν διδάσκαλος

«3σιν Εγϊνετο θεοσέβειας πολλής. Περιεργασμένοι

γάρ χαΐ μανθάνοντες της γεννήσεως αύτβΰ τδν τρό

πον, αρκούσαν ΕλάμΟανον παράκλησιν, τήν είς τδν

θεδν Ελπίδα •> . Κα\ ουδείς ορών. τδ παιδίον, σιγή

χατήει, άλλα πάντες Εδόξαζον τδν παρ' Ελπίδας αύτδ

δεδωκδτα. Διά ταύτα ό θεδς άνεβάλετο τδν τόκον,

ώστε Επιτεϊναι ταύτην τήν ήδονήν, ώστε περιφανε-

στέραν τήν γυναίκα ποίήσαι. Οί γάρ τήν συμφοράν

αυτής Επισταμένοι, μάρτυρες Εγίνοντο της τού Θεού

χάριτος • ώστε τδ πολύν αυτήν Εν άπαιδία μείναι χρό

νον γνωριμωτέραν τε πάσιν έποίησε, κα\ παρά πάν

των αυτήν μακαρίζεσθαι και θαυμάζεσθαι, κα\ τδν

[725] θεδν εύχαριστείσθαι δι' αυτής παρεσχεϋασε.

Ταύτα 6Ε λέγω, ίνα κάν ημείς Γδωμεν αγίας γυναίκας

έν άπαιδία ούσας, ή εν άλλω τιν'ι δεινφ τοιούτω, μή

δυσχεραίνωμεν , μηδΕ άσχάλλωμεν, μηοΕ λέγωμεν

πρδς Εαυτούς ■ Τί δήποτε περιεϊδεν ό θεός μετ' αρετής

τοσαϋτης ζώσαν γυναίκα, κα\ παιδίον αυτή οΰκ Εδω-

κεν; Ού γάρ περιορώντος ταΰτά Εστίν, άλλ' είδότος

αδ συμφέρον ήμϊν ημών αυτών άκριβέστερον. Άνήει

τοίνυν είς τδν ναδν, κα\ τδ άρνίον είς τήν ποίμνην,

κα\ τδν μόσχον είς τήν άγέλην εισήγαγε, χαΐ ει: τόν

λειμώνα τδ όόδον τδ ακανθών άπηλλαγμένον, ίόδον

ουδέποτε μαραινόμενον, άλλα διηνεκώς ανθούν, κα\

πρδς αύτδν δυνάμενον άναδραμείν τδν οϋρανδν, ου

τής εύωδίας άπαντες οί κατά τήν οίκουμένην άντι-

1 Βοβ. «Ι ΟοΙΙί. υηιΐί προσεΤχεν.

ι> ΟιΙΙΐΓΠίιιί τής ιί; τόν θεδν έλχίδο<( 6[ 5ίο 6ΐϊαπι Ηβ£.

Ρλτκοι.. Γι β. υ\'.

λαμβάνονται μέχρι τή μ: ρον. Τοσούτος ουν Ετών παρ»

ήλθεν άριθμδς, χα\ τά τής αρετής τής χατά τήν εύω-

δίαν ταύτην Επιτείνεται, κα\ ού γέγονεν ασθενεστέρα

τφ πλήθει τοΰ χρόνου Τοιαύτη γάρ τών πνευματι

κών ή φύσις.

γ\ Ανήλθε τοίνυν τδ καλόν Ιρνος τοϋτο μεταφυτεϋου-

σα, χαΐ χαθάπερ οί φιλόπονοι τών γηπόνων πρότε-

ρον σπέρματα είς τήν γήν καταβάλλουσα χϋπαρίττων

χα\ ετέρων τοιούτων, είτα, Επειδάν Γοωσι το σπέρμα

δενδρον γενόμενον , ούχ άφιάσιν Επ\ τής αυτής γής,

άλλ' άνασπάσα'/τες Εκείθεν, Εφ' έτέραν μεΤαμοσχεϋ-

ουσι « χώραν, ώστε νεαρώτερον τοις κόλποις ύποδε-

ξαμένην τήν γήν, ακραιφνή καΐ όλόκληρον τήν Εαυτής

δύναμιν είς τήν άνατροφήν Εκείνης Επιδείξαι τής

|5ίζης• ούτω χα\ ή γυνή Εποίησεν αϋτη. Τδ γάρ παι

δίον τδ παρ' Ελπίδας σπαρ'εν έν τή γαστρί Εκείνη,

μετέθηκεν άπδ τής οικίας, χά\ εις τδν νάόν Εφύτευσεν,

Ενθα πηγα\ χα\ άρδεΐαι π>;ευματικα\ χα\ διηνεκείς.

Και ήν Ιδεϊν Εκείνο τδ προφητικον Επ' αυτούς πλη-

ροΰμενον, όπερ ό Δαυΐδ Ελεγεν £δων ούτως • Μακά*

ριος άτηρ, ί>ς ούχ εχορεύθτχ έτ βονΛχί άόεβωΐ,

καΐ έν όΰφ ά^ιαρΓω.Ιώι- ούχ Ιστη, χάΐ ία) χαθέδραν

Λοιμό»• ούχ έχάΟισεν ■ άΛΧ ί} εν τφ τόμφ ΚνρΙον

τύ ΟέΛημα αντοϋ, χαι έν τφ νόμφ αύτοϋ μεΛετή-

σει ημέρας χαΐ ννχτύς ' χαϊ ίσται ύς το ξύΛον

τό Λερντενμέ*•ον χαρά τάς διεξόδους τών υδάτων,

δ τόν χαρχόν αύτοϋ δώσει έν χ&ιρφ αύτοϋ» Ού

γάρ μετά τήν πείραν τής κακίας ΕιΛ τήν άπαλλαγήν

τής χαχίας ήλθεν, άλλ' Εξ αυτών τών σπάργανων

τήν άρετήν είλετο • ού μετέσχε συνεδρίων παρανομίαν

Εχόντων, οΰδΕ Εκοινώνησε συλλόγων ασεβείας πεπλη-

ρωμένων, άλλ' Εχ πρώτης ηλικίας άπδ τού μαζοΰ τής

μητρός Εφ' Ετερον ήλθε μαζδν πνευματικόν. Και

ώσπερ δένδρον διηνεκούς άπολαϋον «ρδείας, πρδς

ύψος ανατρέχει μέγα ■ ούτω δή χα\ δυτος ίτρ&ς άκρον

ϊφθασεν αρετής, τή τών θείων λογίων ποτιζόμενος

άκροάσει διηνεκώς. Άλλ' Κωμεν πώς «ύτόν Εφύτε«-

σεν • άκολουθήσωμεν τή γυναικ\, είσέλθωμεν εις τδ•/

ναδν μετ' αυτής. Άνέΰη, φησί, μετ' αύτοϋ είς *»|-

Λώμ Λ έν μόσχφ τριετίζοντι. Διπλή λοιπδν ή θυσί*

Εγϊνετο• χα\ ήν μόσχος, ό μΕν άλογος, [726] δ δΕ λο

γικός• καΐτόν μΕν δ ιερεύς κατέθυσε, τούτον δΕ ή γυνή

άνέθηκε • μάλλον δΕ τής γυναικός ήν δελτίων ή θυσία

τής θυσίας, ήν ό Ιερεύς άνήνεγκε • και γάρ αύτη

ιέρεια τών οικείων σπλάγχνων Εγίνετο, κα\ τδν πα-

τριάρχην Αβραάμ Εμιμήσατο, κα\ προς Εκείνον τήν

άμιλλαν ΕθετΟ. Άλλ' Εχεΐνδς μΕν λαβών τδν υίόν,

χατήγαγεν αύτη δΕ άφήκεν Εν τώ ναώ μένειν διηνε»

χώς• μάλλον δΕ χάκείνος άνέθηκε καθόλου. Μή γάρ

δή τοϋτο Γδης, ότι ούκ Εσφαξεν, άλλ' δτι τή γνώμη

τδ πάν άπήρτισεν. Είδες γυναίκα προς άνδρα άμιλ-

λωμένην; είδες ούδΕν παρά τής φύσεως Εμποδιιθεϊ-

σαν ζηλώσαι τόν πατριάρχην ; Άλλ' ίδωμεν πώς αυ

τόν άνατίΟησι. ΠροσεΛθοϋσα τφίερεϊ,εϊχεν αύτφ'

Έν έμοϊ, χύριε. Τί ποτέ Εστίν, Έν ίμοί; Μετ'

ακριβείας πρόσεχε τοις λεγομένοις, φησίν. Επειδή

γάρ χρόνος παρήλθε πολύς, άναμνήσαι βούλεται πά-

« Μετααοσχεύειν ΗββνοοΙο ε«1 (Γαίκρ/πΜ/αι-ί, ςιαπι ίη-

ΙΓΡίΐΓβΐ.-ιΐίοικ-ΐιι ίιίο 1-οηθΓΠΐαΙ 01ΐΓν5θ!>ΙοιηιΐΗ.
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«ΐ,Ί «585. Λ)ΑΝΝ1δ ϋΙΙΗΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚΟΙΙΙΚΡ. (ΜΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ.

λιν τών πρώην είρημένων ■ δς<ί φησιν • Έν έμο), χύ-

ριε• ζή τ) ψυχή σον • £;τώ ») γννή ή χαταστάπι

ενώπιον σον έν τφ προσεύξασΟαι προς Κύριον

υπέρ τοϋ παιδαρίου τούτον. Προσηνξάμην προς

Κύριον, χαϊ έδωκε μοι τύ αϊτημά μον, 8 ήτησά-

μην παρ' αϋτον. Κάγω χιχρώ αυτόν τφ Κνρ/φ

πάσας τάς ημέρας, άς ζϊ\ αυτός, χρήσει* τφ Κν-

ρΐφ. Ούκ εΐπεν Έγώ ή γυνή, ήν ώνείδισας, ήν έλσι-

δόρησας, τιν έσκωψας εις παροινίαν χϊί μέθην διδ

έδειξε σαι 6 θεός, ότι ου μεθύ'ω- σύ δέ απλώς τούτο

ένεκάλεις. Ουδέν τούτων των τραχέων βημάτων ε'πεν,

άλλα μετ' επιεικείας αποκρίνεται ■ πολλής• καίτοι

την άπό τών πραγμάτων έκβασιν έχουσα μαρτυρού

σαν αυτή, κα\ δυναμένη όνειδίσαι νύν τω ίερεϊ, ώς

εική κα\ μάτην αυτήν μεμψαμένω τότε, ουδέν τούτων

ποιεί, άλλα τήν εύ.ργεσίαν τοΰ θεού λέγει μόνον.

Και σκοπεί δούλης εϋγνωμοσύνην. "Οτε έπασχε κα

κώς, ούδεν\ τήν συμφοράν έξεκάλυψεν, ουδέ είπε προς

τδν ιερέα- Αντίζηλων έχω γυναίκα, κακείνη μέν όνει-

δίζουσά με κα\ λοιδορουμένη χορδν έχει παίδων, έγώ

δέ εν έπιεικεία ζώσα, ούδέπω χα\ τήμερον ήδυνήΟην

γενέσθαι μήτηρ, άλλα συνέκλεισέ μου δ θεδς τήν μή-

τραν, και θλιβομένην ορών ούκ ήλέησεν. Ουδέν τούτων

εΐπεν, άλλα σιγήσασα τής συμφοράς τδ είδος, δτι

άθυμεί μόνον έδήλωσεν, ειπούσα, δτι Γννή «V σχ.Χι\-

ρζι ήμερα έγώ είμι ■ κα\ ούδ1 άν τούτο έφθέγξατο, ε!

μή δ ιερεύς ήνάγκασε, μεθύειν ύποπτεύσας αυτήν.

Επειδή δέ άνηκε τήν πληγήν έκείνην, χ%\ τήν αίτη-

«ν Α θεός έδωκε, τότε ποιεί καταφανή τήν εύεργεσίαν

τω ίερεϊ, βουλομένη κοινωνδν τής ευχαριστίας λαβείν,

ώσπερ τότε τής ευχής έλαβε • καί φησιν• Υπέρ τοϋ

παιδαρίου τούτου προσηνξάμην , χαϊ έδωκε μοι

Κύριος τό αίτημα μον, ΐ> ήτησάμην ααρ' αϋτον.

Κίά ννν χιχρώ αυτόν τφ ΚυρΙφ. "Οραπώς μετριά

ζει. Μή νομίσης με μέγα τι καί θαυμαστδν ποιεϊν,

φησιν, δτι τδ παιδίον άνατίΒημι• ούκ έγώ κατήρξα

τοΰ κατορθώματος, [727] άλλ' οφειλήν άποδί-

δωμι. Παρσκαταθήκην γάρ ϊλαβον, κα\ταύτηνάπο-

καθίστημι τώ δεδωκότι. Και ταύτα τά βήματα λέ

γουσα, και έαυτήν άνετίθει μετά τοΰ παιδίου, καθάπερ

σίιρατινι, τή τής φύσεως συμπάθεια, πρδς τδν ναόν

έαυτήν άναδήσασα.

δ'. Κι γάρ όπου δ θησαυρός τού άνθρωπου, εκεί κα\ή

καρδία αυτού, πολλώ μάλλον όπου τδ παιδίον τής γυ

ναικός, εκεί κα\ ή διάνοια τής μητρός ήν, καί ή γα

στήρ αυτής ευλογίας έπληροΰτο πάλιν. "Επειδή γάρ

ταύτα εΤπε τά βήματα, κα\ ηύξατο, άκουσον τ£ φη-

βιν ί ιερεύς προς τόν Έλκανά ■ Άνταχοδφ σοι Κύ

ριος σπέρμα έτερον άπό τής γυναικός ταύτης,

αντί τοΰ χρέονς, οδ έχρησας τω Κνρίφ. Παρά

μέν τήν αρχήν ούκ έλεγεν , Άνταποδφ σοι ■ άλλα τ£;

Λ,ώη σοι πάν αϊτημά σου. Επειδή δέ δφειλέτην

κατέστησε τόν θεδν, Άνταποδφ σοι, λέγει, χρηστάς

περί τών μελλόντων ϋποτείνων ελπίδας. Ε! γάρ ούκ

όφείλων Ιοωκε, πολλώ μάλλον μετά τδ λαβείν αντ

αποδώσει. Και ό πρώτος τοίνυν έξ ευχής, κα\ οι μετ'

εκείνον έξ ευλογίας τάς αρχάς έλαβον ■ κα\ ούτω λοι

πόν ολόκληρος ό καρπός τής γυναικός ήγιάζετο. Κα»,

ην δ μέν πρωτότοκος κατόρθο)μα τής γυναικός , ό

δεύτερο; δέ αυτής κα\ τού ιερέως κοινωνός. Κα\ καθά-

περ γή λιιταρά υλ\ πίων, δεξαμενή, τά σπ^ρματα,

• νοχ άποχρίνειαι, ςιι»; ΗρρμΙ ίη ΜοηΐΓ., αυρρίθΐ» ε»1 β

Η*ηΙ. ιΊ ΜογρΙ. ΙΙοιτ.

κομώντα δείκνυσιν ήμίν τάλήϊα• ούτω και ή γυνή,

μετά πίστεως τά βήματα δεξαμενή τού ιερέως, κο-

μώντας ήμίν στάχυας έτερους ήνεγκε , κα\ τήν πά

λαιαν μετέ6αλεν άράν, άπό ευχής κα\ ευλογίας τί-

κτουσα. Κα\ σϋ τοίνυν, ώ γύναι, ταύτην ζήλιυσον,

χάν μέν στείρα ης, εύχήν τε έπίδειξαι τοιαύτην, και

τδν ιερέα παρακάλεσαν συνεφάψασθαί σοι τής πρε

σβείας. Πάντως άν μετά πίστεως δέξη τά βήματα, εις;

καρπδν τελευτήσει καλδν κα\ ώριμον τών πατέρων

ή ευλογία. "Αν δέ γέντ] μήτηρ, άναβες σου κα\ σΰ

τόν υίόν. Εκείνη είς ναόν ανήγαγε , σύ ναόν κατα

σκεύασαν σαυτήν βασιλικόν. ΤΛ γάρ μέ,Χη ύμώνΤ

φησ'ι, σώμα τον Χριστον έστι, χαϊ ναός τον έν

ύμΤν αγίου Πνεύματος. Κα\ πάλιν • Ένοιχήσω

έν ίιμΐν αντοΐς , χαϊ έμπεριπατήσω. Πώς γάρ

οϋκ άτοπον οίκίαν μέν γεγηρακυίαν κα\ κα-απί-

πτειν μέλλουσαν διορθούν , κα\ χρήματα δαπανών

τας , και οικοδόμους συλλέγοντας , κα\ πάντα ιζρα-

γματευομένους , τήν δέ οϊκίαν τού θεού (οίκία γάρ

τού θεού , τού νέου γένοιτ' άν ή ψυχή ) μηδέ τής

τυχούσης άξιοΰν προνοίας; "Ορα μή ταύτόν ακού

σης, δπερ και Ιουδαίοι ποτέ ήκουσαν. Εκείνοι γάρ

επειδή τόν ναόν τούτον τόν αίτθητόν άπό τής αιχμα

λωσίας έπανελθόντες ήμελημένον έώρων, κα\ τάς

εαυτών έκαλλώπιζον οικίας , ούτω πιρώςυναν τδν

θεδν, ώς πέμψαι τόν προφήτην, και λιμόν άπειλή-

σαι, κα\ πολλήν τών αναγκαίων τήν σπάνιν, καί τήν

αίτίαν τής απειλής ταύτης ειπείν ■ αύτη δέ ήν, δτϊ-

Ύμεΐς μέν οίχεϊτε έν οίχοις χοιΛοστάθμοις^,όδέ

οϊχός μον ήρήμωται. ΫΛ δέ περ\ τόν ναόν εκείνον ή

ολιγωρία τοσαύτην έξήγειρε τοΰ θεού τήν δργήν,

πολλώ μάλλον ή τού ναού τούτου ίαθυμία παροξύνει

[728]τόνΔεσπότην• πολύ γάρ ουτβς έκιίνουτιμιώτε-

ρος, όσω κα\ μείζονα έχει τής άγιαστίας τά σύμβολα.

Μή τοίνυν αφής τβΰ θεού τόν οίκον σπήλαιον γενέσθαι

ληστών, ίνα μή κα\ έτέραν έπιτίμησιν ακούσης, ή»

πρδς τους Ιουδαίους ό Χριστός έποιήσατο λέγων *

Ό οΊχος τον Πατρός μον, όϊκος χροσενχής έστιν

νμείς δέ έαοιήσαζε αυτόν σαήΛαιον Ληστών. Πώς

δέ σπήλαιον ληστών γίνεται ; "Οταν ανελεύθερους κα>

άνδραποίώδεις επιθυμίας, δταν άσέλγειαν πάσαν είσ-

ελθείν καί έμφιλοχωρήσαι ταϊς ψυχαΐς τών νέων

έάσωμεν. Ληστών γάρ χαλεπώτεροι ο! τοιούτοι λογι

σμοί τήν έλευθερίαν τών παίδων Ιξανδραποδίσαντες,

και δούλους τών άλογων ποιούσι παθών, κατακεντούν-

τες αυτούς πάντοθεν, κα\ πολλών τραυμάτων πλη-

ροΰντες αυτών τήν διάνοιαν. Λιδ δή ταύτα καθ' έκά-

στην ήμέραν περισκοπώμεν, καί καθάπερ μάστιγι τω

λόγω χρώμενοι, πάντα τά τοιαύτα πάθη τής εκείνων

ψυχής άπελαύνωμεν, Γνα τής άνω πολιτείας μετάσχεΐν

δυνηθώσιν ήμίν οι παίδες, καί τήν εκεί λειτουργίαν

έπιτελέσαι πάσαν. Ούκ είδετε, δτι οί έν ταϊς πό-

λεσι πολιτευόμενοι, τής θηλής πολλάκις τους εαυτών

παίδας ευθύς άποσπασθέντας , θαλλοφόρους , καί

άγωνοθέτας, κα\ γυμνασιάρχους κα\ χορειάρχας ποι

ούσι ; Τούτο κα\ ημείς έργασώμεθα • έκ πρώτης ηλι

κίας αυτούς είς τήν πολιτείαν είσάγωμεν τήν έντοΐς

ούρανοΐς. Αύτη μέν γάρ ή επίγειος δαπανηρά μόνον

έστ\, κα\ κέρδος ουδέν έχει.

1> ϋο!1). 01 Βρ|5. κυχλοστάβμοις.
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(ικ.τβιιΐ ίιι ιιιοι. ογ'ιλιιι Γβνοί.ιΐΟ, ίϋοοψιβ ιϋι'ίι : ϊη ηΐί,

ιΐυηηηε ; νΜί αη'ιιηα Ιηα : ες/ο «ηιη \ηνΛ\ετ φια εοηζβιί

ίιι εοιηρεεία Ιαο άερηιεαη» ΰοιηίιιυιη ρτο ρηετο Ιιοε.

Ε/[ιιώ ρτεεε» οά ΰοιηϊηιιιιι, εί ΙΗβ Λεάχι ηιϊΐή ρείΐ-

ιϊοηεηι, ψιαηι ρείείβηι «Ι> εο. Ει ε<)ο εοηιηιοάο ϊΙΙιιηι

ϋοιηϊηο , ηί ίετνΐαΐ ΙΙοιηϊηο , οιιιηίύιιι άίιώιιι υιίαι

««« (1. /!.'</. Ι- 27. 28). Νοιι άηίΐ, Κ^ο $ιιιη ϊΙΙη

πιυϋβΓ, (ίιι (υ ο\ρι•ούπ)8ΐί, φΐ3ΐη ηια!β<ϋεΙΪ5 ίιτιροΐϊδίί,

ηιιαηι νι,Ίιιΐ ιοηΊΐιΙοιιίαιη βΐ ο!)ΐ ί;ιιιι (Ιοπδίδΐί ; κ)οοΙ).ίι8

Ιίΐι'ι (Ιι'ο1»γ:ιΙ)Ϊι ιιΐ6 ηοη 8556 νίιιοΐοηίαιη, 16 νείΌ ογϊ -

ηιβιι Ιιοο ΐβιηβΓβ ιιιίΐιί ΐπιρεςί8$6. ΝϋιϊΙ Ιι^υδίηοϋί νβρ-

Ιιοπιιιι ηβριτοπιιη άιχϊΐ, 50(1 ιηιιΐιβ πιηι ιιιιιιι$ιιβΐιΐ(Ηιΐ6

Ιοριίπιΐ' : ΗοβΙ ΙιαοβΓΟί ιοπιηι ενβηΐυηι χϊΐιί ρβίΓοεϊ-

1)311161)1, «Γ ]|ΙΓ6 ρΐ)5$6ΐ βΧρΓΟΟΙΜΓβ ΛίΙΟβπΙοΐί, (ΙΙΚΙΐΙ 1(1

ΙοηΐρΟΠδ ίρ53Π1 16Π16Γ6 αη.ι ο,ιυδ.Ίΐιι ίιιευ$:ι$$εΙ : ιιί-

ΙιίΙ Ιιιιπιιιι Γηεΐΐ, $6(1 Ι:ιιι(ιιηι (Οίηηιοιιιοι-.ιι Ι)ι:ΐ βτςα 56

ΙιειιεΙίεειιΙϊηιη. ΟοηδίιΙοπι υοιό {,τ.Ίΐυηι ηε ρπκίοηίοηι

ηιιείΙΙχ αιιίηιιιπι. Οποί αΙ1Πΐ<ζΐ>Γοΐιιΐ', ηοιιιϊιΓι $ιι:ιιη :ψε-

πιϊΐ ΓΐιΙιιιιιϊιαίοιη, ηεε δαεεκίοιϊ (Ιίχ'ιΙ : /ΕπκιΙλιτι ΙιηΙιβο

ιηυϋοΓβηι, ςυκ ιηίΐιί οχρΓοΙ)ΐ•3η$ εοηνϊεϊβηδα,υο οΐιο-

■-11 ιι • ΙιαΙιβΐ ΙϊηοΓοηιιιι : β£ο νβπ> ιρι;ε ιηαηδίιβίικίίηβιη

<•ο1ο, 3(1 ηιιηε ιιβςιιβ (Ιίειη ιιοιιϋιιιη ροΐιιϊ Πβπ ιηηίει• ;

88(1 ϋβϋδ οοηοΙιι$ίΙ νυ1\ »ηι ηιοηιη , οιιιηφιο νίϋοτβΐ

βΠΙίεΐϊοηειη πιεαηι, ηοη οκΐ ιιτΐδοπαβ. ΝϋιϊΙ Ιιοιυηι

(ΙίχϊΙ : $6(1 $ιιρρι*ε$$ο εαΙ:ιπιίΐ3ΐί$ (ξβηει-β , Ιαηΐυιιι ίιι-

ιϋοανϊΐ $6 αιιίιιιο 3ΐ)βϊ (Ιϊεειιβ, ΜηΗετ ίιι Ηιιιυ άϊε αμι

αιιιη ( Ιΰ'κΙ. ν. 15), ικ: ίΐίικί αυΐϋβηι ιΐίοίππι, ηί$ΐ 83-

οοπίοδ Ιιιιε εοηιριιΙϊ•.!-6ΐ, διιερϊεΐης βαη» β$8ε Ιβιτιυίειι-

(:ιπ). ΑΙ ροβίβϋψιαηι ί(1 νυ1ηιι$ $υ$(υϋΙ, [)βο ιίαιιΐο

<]ΐιθ(1 ρο$(ιιΐ3Γ3Ι, (ιιιιι (Ιοιιιιιιΐι Ι)ι:ί 1>εηβΓιεεΐ)Ιί3ΐη ορο

ί ΪΙ 53< οιαΌΐί, εΐιρΪ6ΐ)$ ϋΐιιιιι ίιι ηβοιιάί* βΓίΐΙιί» ΙιηΙιοιο

<:οιι$οιΊ6ΐιι, ςυβιηβάΊηοιΙυηΊ ρπιΐϊ Ιιιώιιοπιΐ ίιι ρι•β-

<"ΐιΐ(1ο; ηίΐιρί)) .* Ρτο ριιειο Ιιοε ρτεεαύατ, άειϋΐηηε τη/Αϊ

Πυηιίιιιιβ ριΐίιΐυ/ιαη ιικαιη , φιωη ρΠΐ&αηι αύ εο. Εί

ιιαηο οοηιιηυιΐο (Ηΐη ΰοιπιηο. Υϊιΐβ ςπηιη 3ΪΙ ηιοϋβίΐα.

Νβ ρυΐε$, ίηηιιΐΐ, ηιε ιιι:ΐ"η3ΐη ιίί» ιιιιι ίκΙιιιΪΓαιιιΙατη

Γ.κ•6γο, φιοιί ϊιιίιιηΐβιιι (Ιοϋϊεο : ηοη 6^0 1ιιι]ϋ5 1)θηΐ

ορβΓίβ 8υιη 3ΐιεΙθΓ, $β(1 ρβΐΐοΐνο (Ιι Ιιίίικη. Οβροδίΐυιη

'ΐιίηι βεεερί, βΐ Ιιοο βί Γβ$Ιίιυο ηιιί (Ιεάίι. Αιςπι: 1ι;ι;ε

Ίιιιη Ιο.'|ΐιίΐιΐΓ, $είρ$»ιη ςυοςυβ (ΙβοΊεηνίΐ ευιη ριιειΌ ,

(|ΐΐ3ϊΐ εβίεηα ηυαϋαηι ιιαίυΓχ ηίΤοοιιι $είρ$3ΐη ιοιηρίο

»ΙΓ|£3Ι».

ί. ΚΐΐΊΐίηι $ΐ ιιΐιί ε$Ι ι1ιε$3ΐιπι$ 1ιοηιϊηί$, ϊ!Ιίε ε$ΐ ει

εθΓ6]ιι$ [ΜαίιΙι. 6. 21. Ιακ. 12. 54), ηηιΐιο ηΐ3^ί$ ιιοϊ

ριιεΓ ηιιιΙί(Μ'ϊ$, ίΐιί εί ηιεη$ ίΙΓιυ$ ογ:ιι, 3ΐςιιβ ιιίοπίί

ΠΙίιΐδ ηΐΓίυηι ϊηιρΙοϋιιΐυΓ υεηβ(Ιίε(ϊοηβ. Νλπι κϊιιπιΐιπ-

<ρι<: (1ΪΧ6Γ31, 0Γ3ν6Γ31ηυβ, :ιιΐι1ί (]ΐιϊι1 1θ(|ΐι:ιΙιΐΓ $;ιε6Γ0Ό$

ΕΙεηηχ : Ιϊεάάαΐ ιΜ Οοιηίηιΐί εεηιβη αίιεηιιη εχ ηιαίίετβ

ΐ«ΐ3, ρι ο εοηιιηοάαίο, φιοά Ωοηιΐηο εοηιιηοάαΚϊ (1.

ίί.γ/. 2. 20). ΙηίΙίο ηοιι (1ΊΧ0Γ3Τ, Κεάάαΐ (Μ : κοιΙιριίιΙ ?

ΟεΙ ϊώ'ι ϋυηινιιι» ψιίάφήά ρο$ΙηΙαή( ( ΙίηιΙ. 1. 17 ).

νβπιηι ρο$(6>ηιΐ3ΐη ϊΙΙα Πειπη ΓβεεΓ.ιΐ (ΙβϋίιοΓβιη, αίι :

Κίάάαΐ ιϋ'ϊ, Ικιυίΐιη (1β Γιιΐιιΐ'ί» ίρρηι ρπυυειίΒ. Εΐβιιίιιι

$ϊ ιΐοάϊΐ ευπι ιιίΙιίΙ <1οΙ»«Γβΐ, ηιιιΐιο ηι.Ί^ϊβ ΓθιΚΙίιυΐ'ΐι$

65( ρο$Ιηιΐ3ηι αεεερ'ιΐ. Ει Ιιϊε &%ο ρηιηυ$ βχ ρΓεεα-

ιΐοηο, ιΊ ρο$1 Ιιιιικ: εχίεη εχ ϋβηοιίϊοΐίοηβ ϋιιχεηιηΐ

οιΊ^ίιιβιη, ΐοΐιικ 3ΐιΐ6ΐιι ηιιιΙίοΓΪ-ί ΓΐΊΐεΐιΐϋ 53ηεΙίΓιε3ΐιι$

651. Λίψιβ Ιιίε ρΓίηιοξίΐιϊΙιιί Γειηίιιχ* νίπιιΐί ιΐοοείιη-

κιΐ' : αίΐ6Γ νετο ιηαΐϊβηβ αε $πεεΓ(1οΐί3 βιαΐ εοηιηιυηί$.

Εί 51(111 (|'ΓΓ3 ρΐ|>£Ιΐϊ& ϊε ΓίΓΐίΙίβ, ρ05ΐ(]113ηΐ »ι•(•ι•ρα

$61111113, 0Η(6ΙΙ(Ιί( ||ιι|)ί5 Τ6Γη3ΙΙ(65 $6^6165 Γ 516 610111-

Ιίιτ 1ΐ3Ηβ, ΐ]ΐκιιιί:ιιιι πιηι Γιϋβ βχεερίΐ νβι-Ιια βαεβπίοΐίβ,

:ιΙί3< ιιο1»ί$ Ιαϋηί 5ρϊε35 ρΐΌϋιιχίι, νβΐ6Γβηιηυβ Π1»1β-

(1ϊοιϊι•ηβιιι Ενα; ηιυυν'Κ, ραιϊβηδ βχ ρΓεεβίίοηβ 36 1«-

ηβαΊοιϊοιιβ. Ει ιιι ϊ^ίιυΓ, ο ιιιιιΐίβι-, Ιιαιιϋ κηιυΐικ, 61

$ϊ 8ΐι•ι•ίΠ$ Γιΐ6ΓΪ8, Ιιιΐβιη ρΐ'βε.ιΐίοηεπ) βχΐιίοβ, εαεεηίο-

Ιβηι βιΌεηρ, ϋΐ Ιεευηι Μΐ^οίρίηΐ «ροο! Πβιιιη Ιο^ηΐίο-

ιιειη. Οιηηϊιιο $ί ειιιιι ΠιΙι: νοιΊιη εχεεροι-ί$ , ρηίπιηι

υβιιβϋϊεΐίο ίη Γπιείυηι οχίΐιίι |ιγ;β(Ιιιιίιιιι ηι- ηιβίιιηιηι.

Οιιοά βί ηιβΙβΓ Γιιβπ$, 3(1 ηιΐ)'ιΐ5 εχειηρίιιιιι οοικεεί'Λ

ΓιΙϊιιηι Ιιιιιιη Ι)εο. Ι|Ι;ι ίιι κιηρίιιηι ηιΐιΐιιχίι, ίιι Ιηΐρ&αιιι

Γε§ϊιιιη Ιεπιρίιιηι πμΚΙο. Μαιώτα, ΊικρηΙ, νειίταεοτρια

(ΙΗτ'ηύ ειιιιι, αε ΙεηιρΙιιηι ιαηαί $ρ'ιηΐη$, ηαϊ αϊ ϊη νο-

ϋϊ» {Ι.ϋϋτ. 6. 19). Λε γιιγ$ιι5 : ΙηΙκώίίαΙιο, ίηςυίΐ, ϊ«

νοίιίί, εί ίηαηώιιίαβο (2. Ι'βτ. 6. 16). Αιιιιοη &Ιι$ιΐΓ(1υιιι

εκί ιιο5 (Ιοιηιιιη νβΙβΓβιη, πιίηοιη ηιϊηΊι.ιιιίειη ΓιιΙεΪΓβ,

ρβευιιϊα$ ίιη[ιΐΊ!(Ι(•ηΐ(.'5, Γπίιι-ο» ηεεεΓ$εηΐ6$, 61 ιιίΙιίΙ

ηοη ίίΐεϊεηΐεβ, (Ιοιιιιιιιι ηιιίεηι Οοί (ηαιιι 1)οί <1οηιυ$

6856 ιΐοόοΐ :ΐ(1οΐ6$εειιΐΪ8 αηϊηι.ι) ηε νυΐςαη ηιΓκΙειη άί-

βΐιηΐ'ί (ίιγ.ι ? Υίι]»• ιΐ6 ϊϋβΠΊ αικ1Ϊ35, <[ΐιο(1 οΐϊιιι αικϋοΓβ

ίΐΙ(1;0Ϊ. Ν.1Ι11 ϋΐϊ ρ05ΐ63(]1ΐ;ΐΙΙΙ 3 ΓΠρίίνίΐ.ΐΙΟ Γβν6Γ5Ϊ 16111-

ρΐιηιι ηι:ιΐ(Ή.ιΙε ηβςίοείιιιιι νίιίοπιιιΐ, οι Χ(1ϋ5 $ι:35

6Χ()Γη:ΐΓυηΙ, :»Ι(•ο Ποαιη βχίΐ'.ροι-.ιπιιιΐ, ιιι ηοιι $οΙυιιι

ηιΐιίει εί βϊ$ ρηιρίιείαηι, ηιιί ί;ιηιΐ'ΐιι ηιίηίΟΓΟίυΓ, ιιι:ι-

8η:ιιιΐ(]ΐΐ6 Γοπιιη ηβ06553Γΐαπιηι ροηιιιί;ιιΐ) , $6(1 Ιιηηβ

εΐίαηι εοηιιιιίη:ι1ίοηί$ ε:ιυ^.ιη> βΙυηιιι.τοΙυΓ : Υο» ψύ-

ιίειη Ικώίίιιΐίί ϊη (Ιο>ηίΙ•ν$ (αφιεαίϊί : άοιηιιι αηίειη ηιεα

άειετία ε%ι (Λ.^/. 1. 4). ΟιιηιΙ $ϊ ΗΗυ$ Ιεηιρίϊ ηε^Ιεείιι»

Ι;ιπ1:ιιιι οχι•ϊΐ:ινΐι ΪΓ.ιηι Νυηιϊιιί5, ιιιιι Ι ίο ηιβ^ϊδ 1ιυ]ιι$

Ιειηρϋ η6^ΐ6εΐυ$:ΐ(1ΪΓαευιιιΙί.ιηιρΓονοε:ι1)ίΐ Ι)οιιιίιιιιιη :

$ίιριί(1ειιι Ιιοο ΙβηιρΙυηι ιαηΐο ε$ΐ ίΙΙο 1ιοηοΓ3ΐίιι$,

(]ΐι»ηΙο ρΙυΓ3 Ιιηοοΐ $3ΐιειϊιιιοιιϊχ 8νιιώοΐ3. Οανβ Ία,ι-

ςίίυΓ, ηε Ιεπιρίιιηι ϋβί Ιί;ιΐ «ρείοηευ ΙαίΓοηιιιη , ηβ 61

3ΐΙει°3ΐη ;ιιΐ(Ιί:ΐ5 ου}ιιι-ςκΐίοιιειιι, <ρΐ3 ΟιΠ5ΐιι<> οΙι]ιιΐ'^:ι-

ΥΪΙ ΙικΙ:ι•θι>, όίοειιδ : ϋοιηιιχ ΡηΙηζ ιηεί, άοηηΐί )ΐτεεα-

Ι'ιοηΪ! ε$1 : νοί αιιίεηι (κ'ιιΐίι εαιη ΒρεΙηηεαιη ΙαΙϊοηιιιη

(ΜαίιΙι. 21. 13. Εχιε. 19. 46). 8εά ςιιοηιοιίο Πι $ρε-

Ιιιηοιι ΙιιΙιόιιιιιιι ? Οιιιιι ραΐΐιηιΐΓ ίΐΐίΐιοι.ιΐοβ 3ε $»τνϊΙι'$

εοιιειιρΪ5θοηΐί35 Ιίΐι'κΐίιιειηηιιε ίηΐπίΓο, βοϋειηιριβ II-

ρει•ο ϊη ηιΐοΐο-επιΐιιίοι ιιηι 3ΐι1ηιϊ$. ΤμΙο» βιιίιιι οορίιη-

ι'ιιιικ 5 ροιτιίοΚιίίοΓΟδ $ιιιιΙ Ι.ΊίΓοιιίυυβ, φι:£ ρυεηιι ιιιιι

Ϊη^ειιιιίΐ3ΐ6ΐη νεηυηΐ ίιι ίοινίΐιιΐοηι, ίρκοίριο Ιιηιιίϋ

ειιρϊ(1ίΐ;ιΐίΙιιΐ5 (ΙειΙιιηΐ εβρίϊνοβ, ιιηϋίιριβ εοιιΓοϋίοηΐβ5

ϊΙ1θ5, 3ε ιιιεηίειη ΊΙΙοηιηι ιιιιιΙιί$ ίιηρίοηίο.•* νιιΙηοΓΪϋυβ.

ΟιορΓορίεΓ Η*ε (|ΐιο(ϊι1ίο αϊ$])ίεΐααΗΐ$, ει \'8γ1μ5 ρπι

8(-υιί(.•:ι ιιίοιιΐοϋ, 01)11108 ιΊ κ6"118 ηΛεοΐιι$ ;ιΙι ϊΠογιιιιι

3ΐιϊηΓΐ8 (Ιορο1Ι;ιιιιιΐ8, ιριο νίϋβΐϊεεί ΙίΙϋ ιιοΙιί$ευιιι Ι»β-

ΙκδΐΪ8 οΎίΐ3ΐί$ νίΚ-αηΙ εβίε ρβΓίίείρεβ, εί υηϊνει-δυηι

ι-υΐΐιιιιι ο,ιιί εβΙεοΓβΐυΓ ίΙΗε ηΐβ ρβΓβ^βΓβ. Αιιηοη νϊ-

0*61Ϊ8 ί|•8(ρΐ6Ι1ΐ8Γ, ({110(1 ςΐΐΐ ΪΠ ΙπΙ)ΪΙ)115 νβΓ83ηΙϋΓ ,

ριΐ(Ί08 ηιιρβΓ 3 Ιαοίε άβροΐβοδ ΐΙιαΙΙορΙιοΓΟβ, βϋΐ ββο-

ηοΐΐιοΐίπ, ηιιΐ οοΓίαηιίιΐϋηι ρΓ.•κΓβοΐο$ ', βιιΐ οΙιοΓββΓϋΐιι

ιΐ)3£Ϊ5ΐΐΌ5 ΓαείαηΐΤ Ιιίεπι βί ιιοβ Γιείηιηυδ, α ρηιηϊβ

$ΐ3ΐϊιη 3ηη1$ ίικίυεηηιιΐδ εο$ 3(1 ϋ"ΐ5είρΙϊιΐ3ΐη εηίΐεδίεηι.

δϊςυΜεηι Ιι;ι:ε ΐοΐΊοη:ι, ιυηι ίηιρεικίίυιιι 3(1ίιτ;ιΐ,ίπι-

οΐιιιη (αιηεη 1 1 ιι 1 1 ιι ιιι ηαίιεί.

1 Οο11)θΓΐϊηί ιλίιιηΐ. εί <ι$ηιηα»ιαηΙιο$ ίχαΐ γυμναπάρ-

χβυ;): 8ίε βΐΙ«πι Ηβ». Ιη Μοι-βΙ. ρι 8»νβ. Ιιχ« νοχ (ΙοεπιΙ.
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5. ΜκίρΙίηα εοείειΐ* ίιιιοηεηάί )*νηΐί$. — Ναιη,

φΙΧδΟΐβ,φΐίδΙΪΟΟΙΙΙδ ΟδδβρΟβδίΐ β ρΟρίΐΙβΠ ΒρρΙίΙΙδϋ ?

δίιηιιΐ ιιΐ νοΒρΐτ:ι ιιο8 οοοορβι-ϊΐ, ΐΐΐϊοο ρΐβοβοδ ϊΐΐο 10-

(οβφίο Ιυιηιιΐΐυβ οηιβίΌβδοίΙ : 30 Γβδ(ο ρβΓβοΐο, ρβΓ-

ίικίο φ\»ύ Ίη δοηιηϋδ Γυβπηΐ αοΙίοί3ΐί , ίο οηιηί νο-

Ιυροΐο ιΙο>ιϊΐο(ί οοηδίδΐυιιΐ ; ηβο 3 οοι-οηβ, ηβο 3 ηια-

ΚπϊΓιοβ νββίβ, ηβο 3 1-βΙία.οο ΓβδΙο οηίνβΓδο οοηεερΟπι

νοΙιιρΐ3ΐοπι, βί ψιχη-ιηΐ, ίηνοηΪΓβ ναΐβηΐ, ςιιοα" οπιπίβ

■Μα φιονίδ νβηΐο οβίβήυδ ρι-χίΟΓουιτβηί.

ΡεΙίεϊΐα$ ΐ'ίία,' εαίειίίι. Αύηεραΐϊοηϊι ηιοάί ναήϊ. —

ΟμΊογοπι 1η οχΐβδίί νιο οηαηϊβ δβουδ ΙιηΙιοηΐ : οίΐΓβ

ίπιρβηδχηι Ιυοπιηι βάΐβπιηΐ βΐ οορίοδίιηι βΐ 8ΐαΙ)ίΙβ.

Νηιτί ίΐΐϊο ηοη Ιιοπιίηοδ βυπί , δβ<1 βηββίοηιηι ροροίηδ

μΐβίίβι• βρρΙβικΗΐ Γβπι βθΓβηΙΐ. 8β*Ι φΐίά άίχί, αη^οΐο-

ι•(ΐηι ροριιΐυδ ? Ιρββ 3ΐΐββ1οι•υπι Οοιηΐηιΐδ 1»ικ1ηυίι, εί

οοπιρι-οΐωο'ιΐ ϊΙΙυπι.Οϋΐ νότο 3 ϋεο Ιβιιαιιίιιι-, ηοη οηο

βΐΐβιονβ αΐβ, αυΐ ΐβιΐίο , δβά ιη χΐβι-ηοηι (πιιηιρίκιΐ

ίΙΙίο §68131)8 0ΟΓΟΠ3Π1, ιιοο ιιηΐφΐηηι εβροί ίΙΙιιο! νίάε-

1>ίδ 63 ηικΐ3(ιιηι βΙοΓΪη : ηοψιο βιιϊηι ΐΙΓιηβ οοΙοΙ)πΐ3(ίδ

Ιοηιριιβ οβΚΐι άίβουβ οϊΓοιιπίδΟΓίρΐυπι 681, 8β<1 οβαυε

»(1 ΓιιΙιιγϊ δχοοίί ίπβηιοΝ3ΐίΐ3ΐεπι βχίβηάίίοι•. Ηοίο

οιιΐΐιι'ι ηηηΐφΐηηι ρ3ΐιρβΓ(38 6586 ροδδϊΐ ίιιιρβϋίπιοηιο,

νι'ΐιπιι βΐ ρηιιρεπ Ιίοβΐ Ιιοο οεΙβΙ>ι•3ΐ•6 Γβδίυπι, ίηιο

ρηιιροπ πκιχίηιε, φΐίρρο φΐί β!) οιηιιϊ πιοηάί ίϊδίϋ

δΐι-ορίΐοφίο 8ΪΙ ΓιύβΓ : ηβςηε οηίπι οριΐδ 681 ρβοιηίβ-

ηιιη ίηιροηοίίδβΐ οραΙυηΓια, δβ(1 αηίηιο ριιπ), βοιηοιιΐο

800ΓΪ3. Η;«0 βηίηΐ 081 φΙΓΟ ίΙΙίυδ νίΙΧ νβδίβδ ΙβΧΪΙ 8ΙΙΪ-

ηι.-ο, ηχο α,οχ οοΐ'οιίΐδ ηβοΓιΐ : <μιχ ηίδί νϊηυΐίδ οΐϊί-

0Μ8 ΓΙΚΤΊΙ 6Χ0Π1313, ΙΙΙΐΙΙί 05111 6ΓΪΙ 311ΙΪ Π13£η3 Οορί» ;

δίοιιΙ ο άΊνοΓδΟ ηβο (ΐ3ΐηιιο οιϊ( ραιιρβΓΟδ, δϊ οίνίιί;ΐδ

ΐιιΐιΐδ Ιι;ιΙιο.ιΐ ΓβροδίΟδ. ΙΙ.Ίΐιο οοΙβυπΟΙβιιι ηοη Ι110(1θ

ιιιαδουΐί 1ίοοι•ί, 8β(1 6( ΩΙίχ ηοΐιϊδ οοΐοϋπ'ΐιΐ : ηβφΐβ

οιιϊιη, ηπ6Π)3(1ιηθ(1υηι ίη οχίοπκι βάιιπιιίδίπιΐίοιιο νΐ-

Πδ ί.'ΐιι(ιιιιι ίιιιριτιππηι 081 Ιιοο Γβδίυηι 3301-0, νοπιηι

οι Γοηιίηηδ ϊΐίικί ΓβοίρϊΙ Ιηοηΐηιπι , 61 δβηββ , οι ]ιινβ-

ηοδ, 6ί δΟΓνοδ 61 ίιΐ£οηοθ5. υΐιι οιιίιιι αιιίιηί βρβοίαοο-

Ιιιιη 081 , ΊΙιί ηοη δβχιΐδ, ιιοιι ,τΐ35, ηοη (1ί(*ηίΐα5 ηυμιβ

δχουΐϊ, ηοη .'ιΐίιιιΐ φΐί(Ιφΐ3ΐιι ϊιιιρο(1ίΐΌ ροΐβδί. Εοφίβ

νοδ οηιηβδ 6χΙιογΙογ , III 3 ΙβηβΓΪδ δίΛΐίΐη 3111)18 (Ι Ιί-

1:<κ 01 Γΐ1Ϊ38 ΙΐΙφΙδΙΙΙΟηΊ ίΌΐ101ίθΙΐίΙ)03 (1β(ΐ3(ίδ, οι Ιιιιίο

νιία: ίηδίίΐιιΐο οοη$πιβηίεδ ϋϊνί(Ϊ3δ βίδ 3(1(Ι»ΐίδ, ηοη

.11ΙΠΙΙ11 άβΓοϋίοηΐβδ, ηοη ίΐι^πιΐιιιη οοη§Γ6£3ΐι1βδ, 8θύ

ιικκίβδίίηηι, 8ουηοΐ3(οιιι, 30 |ΐικΙίοΊΐί;κιι , Γοϋςιΐ38(ριο

νϊπιι(β8 οηιηβδ ίη βηίηιί» εοι-υιη Γεροηβηΐββ. Ηοδ οιιίιιι

βιιιιιρίυδ εχί^ίΐ ίΙ1;ι ΙΊιιιοϋο. δ'ι Ιηιιο ίβίΐιιι- οριιίοιιΐίαιη

ιιιιη ηοϋίδ, (111)1 Γιΐίίδ οο11β£βηιηυ8, 61 ίη ρΓΧδβιιΙΐ νϊω

ηιιιΐΐιιιιι δρΙβηαΌηδ οοηδοιμιοιιιιιι-, β( ίη ΓιιΙιιιμ νί(3

Ικ•;ι(3ΐιι ίΙΙηηι νοοβιη αικίίειιιυδ, ρβΓ (|ΐΐ3ΐιι ΟΙιτίδΙιΐδ

Λΐιιιιοδ ςυί ίρδίιηι οοηΓβδδί ίιιοιίιιΐ, δυο οπιιιι ρΓΧοο-

ιιίο. Οοηίοδδίο αυίοιιι ηοη ΟηΙυηι (ί( ρβΓ Γκίοιιι, νοπιηι

ιΊΪ3ΐιι ρβΓ οροπι , α(1 οο (ΐ( 81 Ιιχό 3ϋδίηΐ , νοηίηιηιΐδ

ίη ροΓίοιιΙιιηι , ηβ οιιιιι 3ΐ>ιιο§3η(ίΙ)ΐΐ8 ροοιΐ3δ 1ιι;ιηιιΐ8.

Νοςυβ οιιίιιι υηυδ 6δ( ηΐιηοςηιηΐί ηκκίιΐί , δθ(1 ιηιιΐιί 61

νβπί, ί|ΐκΐ8 ΓοηΙιΐδ ηοΐιίδ ιΙοδΟΓΪΙιοιίδ, ΪΙ3 1θ(|ΐιίΙιΐΓ :

Ι'τύΙχΙΐηΙιιτ $6 ηο$κ ϋηιιη,αεά (αοΙκ ηίραηΐ {ΤΗ. 1.

Κ!); «'( πιΐ8ΐΐ8, Νι φιίι αιοηνη, α ηιαχίιηβ άοηχαύοο•

ι-ιιιιι αιταηι ηοη Ιιαοεί, βάεηι αΰηΐΐβΐιΊΐ, εί ειΐ χηβάεΐΐ

άειετΊοτ (Ι. Τίιιι. 5. 2). Ει ίίοπιηι, ΡηριΙε αναήύαη,

φια• ίιί ΊιΙιιΙοηιηι ηιΐΐια {ϋοΙοα. 3. Γί). Οιιιιι ίςίΐιιι- ιοί

δίη( 3ΐ)ηβ§3η(1ί ιηοιίί , ιηαηίΓοδίυηι ε$1 (οΐίιίβηι β$8β

(-(ΐιιΐίίβηιΐί, 30 ιιιηΐιο οίίαιη ρΙυΐΌδ ; (]ΐιί5ιΐ5 οιιιιιίΐιιι»

οοιιΓιίεη δίυάεαηιυβ, υΐ οι ΐρδί ίη οχΐίδ Ιιοιιογοιιι οοη-

δβιρκιιηιΐΓ , £Γ3(Ϊ3 βΐ Ιιοιιίοιβ ϋοιηίιιί ηοδίΓΪ Ιββιι

ΟΙιιίδΐί, ρβΓ 0,116111 β( οιιιη αυο Ρβΐιί 6ΐοπ3, δίιηυΐ ουηι

531101ο δρΪΓίΐιι, ηυηο β( βοηιροΓ, 61 ίη 8χουΐ3 ϊχουΐο-

ηιηι. Αιιιοη.

8ΕΒΜ0 IV.

Λά εο» ηιιί εοΙΙεεία τείϊεία αά (Ηεαίτα α$εεηι!αηΐ : α

φιοά ηοη ζοίηιη ιιΐίΙίιι$ $ίί ίη εεείεηα νεηατΐ , φιαιη

ϊη ΐΗεαΙή», κά ειΊαιη )\ιοηηά'ιχι$ : εί άε ιεεηηάα ραηι•

ρτεεαί'ιοηΐί Αηηεε : φιοάααβ Ίηάαϊηεηΐετ ει ίη οηιηί

Ιοεο ρτεεαή οροτΙεαΐ , νεί ϊη [ογο, νεί ίη νία , ΐεΙ ίη

Ικίο.

Ι. Ηβικί δοίο, ΐ|υίΙ)ΐΐ5 νοΓϋίδ οΌοο.ιπι υ(ί Ιΐυϋίο.

Ουηι οιιίιιι νίάοβηι οο11οο(3δ ρΒπιιη ΓΓβηιιεηΟη', ρπ>-

ρΗεΟδ βΓΓιοί οοηίυιηείίβ , ηροδίοΙοδ άββρίοί , ραΐΓββ

εοηίοιηηί, οβιιιο,ηβ οοηΐυιηοΐίβιη , (|ΐΐ3 δΟΓνί 3ρρε(υη-

ΐυι- , 3(1 ίρβυπ) εοηιιη ϋοιηίιιυπι ρεΓ(Γ3ηδΪΓβ , Ιίοοΐ

(]ΐιί(1οιιι βοουδ3Γ6, δβά εοδ ςυί 3θουδ3(ϊοιιειη Ιιαηο ηιι-

(ΙΪΓβ «ΙβϋβΓβηΐ ηοη Ιιίο νίιΐοο : νοδ δοΐίβάββίίδ, ςιιϋ>υ$

1ΐ30 3(1ηιοηί(ίοιιο ιιίΐιίΐ ορυδ βδΐ. ΥβΓυιιιΟιιιοη ηε βίο

ηυϊαοπ) δίΐβιιϋυηι βδ( ηοϋίδ : ικιπι ει ίηόίςηβΐϊοηεπι,

ηιιαηι ηο1)ίδ ιηονβΓϋηΐ , ηπΐί^αυίΐϊΐιΐδ , υηαηυε οιιιιι

νοι-ΐιίδ β|ίοίβπινΐ8> : ο Ι ίΐΐοδ ίρβοδ 3(1 τυοοΓβηι 36 νιτο-

ουηύίαιη οοηιρώΐεπηίδ, (οι ίιι εοδ 3θουδ3ΐθΓΪΐ>υδ ίιη-

ηιί8δί8, ςυοι ηιιηο βυαίΙΟΓΟβ εδ(ίδ. δι οιιίιιι νβηίβδβηΐ,

ηο>ΐΓ35 δοΐυπ) οη]ιΐΓ§3(ίοηοδ 3αάΪΓ6ηΙ : ηαιιο Γιΐ£°Κ3ΐι-

(05 ηθ8(Γ.ιηι ΊιιθΓερ3ΐίοιιοιη, θ3(1οηι Ιιχο 3 νουίδ βαιίί-

(ιιι ί δυηΐ οιιιηί3. δίο εί αιηίοϊ ίαοίυιιί : ροδίςιΐίπι ηοη

ίηνειιοΓυηΐ ςιιίϋυδοιιηι εχροδ(υΐ3Γβ νοίβοβηΐ, ίΙΙοΓυηι

3ΐιιίοοδ 3άβυηΐ , ηηϊ ύίοΐα 5»3 &ά ίΙΙοδ ΓθΓβΓ3ηΙ. Ιιΐβπι

οΐί3ΐιι ϋοιίδ Γοοίι : οιηίδδίδ ϊί8 ςυϊ ίη δε ρεοοϊνβΓαιιΐ,

ίιΐδοιιίεηι ^^^6η1^^ηι ΑρροΙΚιΐ, άίοεηδ : \Ίάειΐ ψιίά

τηϊηί [εεεηί ϊηιϊρίεηα [Μα }\ιάα {ίεχ. 5. 6) ? Ηβο δβηβ

(Ιο οβυδ» ηοδ φΐοφιο ίΙΙοδ ηοοϋδαικίο, νοδ 3ΐ1ο(]υίιηυΓ,

ιιΐ η'ιιιο ρΓοΓοοίί οοδ οοΐΎί£ηίϊδ. Ουίδ οιιίιιι (3ηΐιιιη

ηοξίοοίυιη ΓβΓ3ΐ ? δοπιοί ίη Ιιοΐκίοηιαιία Ιιίο οοΙΙίβίηιιΐΓ,

ε( ηε Ιιαο ηοϊϋβηι (Ιίο 8χουΐ3ΐΌ8 οιιπίδ ροδίηβοεΓβ

δυίΐίηεηΐ : ει δι ςαϊδ Μ οΙ>]ίοί.ιΐ , ΙΙΙίοο ραυροι-ιβίοιη

ρΓΧίβχοιιΙ, 30 νίοΐυδ ραι;ιιιϋί ηοοο88ΐΐ3ΐοηι, οι-ςι-ηίοδ-

(μιο ηοοιιρ3ΐίοηοδ , αΌΓοιΐδίοιιοπι »(ΙΓογοιΚ68 ςυανίβ

30011^3(10110 §Γ3νίθΓ6Ι11. Οθί(1 0111111 ΙΐΟΟ ίρδΟ ΟΠΙΙΐϊΐΙβ

ρο}υδ οί-ο ροίεδί, ουηι αΐίηυίά αΐίικί π,ιιαιη άίνίιιβ ηβ-

80113 ηηιςίδ ιιι•§οιΐ5 ηοοίδ νίιΙοΐιΐΓ, ηΊ3§ίδςυε ηβοβδδβ-

ιϊ(ΐιΐ) ? δ;ιηο βΙί3ΠΊδί ιηηχίηιο νιτιιιιι Ιιοο β886( , Ιιλό

ίρ83 (ΙοΓοίΙδϊΟ 685β( 3001153110, (11 (ίίχί ! Ιΐί 311(6111 8013-

Ιίδ 1513111 03083110110111 6886 30 ρ|•χ(0Χ(ΟΙ11 3(1 ίΟβΙιίΐϊΟΙΙΙ

ΐη^οιηΐϋΐιι, νεί ηιε ι.ιοοηΐο ιοιίίοδ βοΐιίηο (Ιιοβ οιηιιε&

Ια1ί;ι οόΐεηάοηίοδ ιοιίβΐ'ζΐιοί , ουηι οίνϊΟδ ιιιιίνοΓ.-α

Ι1ΐί{ξΓ3ν0Ι ί( 3(1 0ΪΓ0ΙΙΙ1), 01 (1θΙ11115 30 ΓθΓ3 πβΓβπί ΪΙΙίΐΙδ

δρο.οΐ3θΐι1ί ι,Ί-αιία ον3οη.ι(3 ίιιοπιιΐ. Ει Ιιίο ηε ρΓχείριιη

ΐ]ΐιί(Ιοιιι οοοίοδίχ Ιοθ3 (α) οοιηρίοή νίιΐοηιιΐδ : 31 ίΙΙϊε

ιιοη ιηοιίο ΟΪΓΟΟδ, δοά οι οοοη.ιοιιία εί άοιιιιΐδ εί Ιεοιβ,

61 :ΐ1»|•1ΐρ(3 1003 ρ1θΓ3(]ΙΙ6 Ο00θρ3Ι11ΟΓ : 31 110(100 ρβο-

ροΠ:ΐ5 , ιιοο,υο οοοιιρ3ΐίο , ηοφίο άεοίΐίΐβδ εοΓροι ί?,

(β) Γτβκίραα Ιοεα εεείαϊα νοεβι ρατιβδ δίοβΓαοιίοοϊ

ρτοχίπιω.
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ε'. Ποίον γάρ άν γένοιτο κέρδος έκ τής τών δήμων

ίνφημίας ; είπε μοι. Της εσπέρας γάρ χαταλαβούσης

ευθέως ό κρότος εκείνος κα\ 6 θόρυβος άπας μαραίνε

ται, και παρελθούσης της πανηγύρεως, ώσπερ δναρ

τρυφήσαντες, ούτως Ερημοι πάσης καθίστανται ευ

φροσύνης, κα\ ούτε την άπό τοϋ στεφάνου, ούτε την

άπδ της στολής της λαμπράς κα\ της άλλης φαντα •

σίας άπάσης εΰθυμίαν έγγινομένην αύτοίς ζητοΰντες

εύρεϊν δύναιντ' 4ν, άνεμου παντός ταχύτερον παρα-

δραμόντων αυτούς απάντων.

Ή δέ τών ουρανών πολιτεία τουναντίον άπαν •

χωρίς δαπάνης πολϋ φέρει το κέρδος ήμϊν χαϊ μό-

νιμον. Οΰ γάρ άνθρωποι μεθύοντες , άλλα τών

αγγέλων ό δήμος τόν έχεϊ πολιτευόμενον κροτοΰσι

διηνεκώς. ΚαΙ τί λέγω τών αγγέλων τον δήμον ;

Αυτός αυτόν δ τών αγγέλων Δεσπότης επαινέσει χαΐ

άποδέξεται. Ό δε παρά τοΰ θεού έπαινούμενος, οΰ

μίαν, ουδέ δύο, και τρεΤς ημέρας, άλλα διά παντός

τοΰ αιώνος πομπεύει στεφανηφορών, κα\ γυμνήν ούκ

4ν ποτέ Γδοις τής δόξης εκείνης τήν τοΰ τοιούτου

κεφαλήν ού γάρ ώρισμέναις ήμέραις δ τής παν

ηγύρεως ταύτης περιγέγραπται χρόνος, άλλα πρδς

τήν άθανασίαν τών μελλόντων εκτείνεται. Ταύτης

τής λειτουργίας οϋκ άν ποτέ γένοιτο πενία κώλυμα,

αλλά δυνατόν χαϊ τόν πένητα λειτουργήσαι ταύτην

τήν λειτουρ^ίαν, χαΐ μάλιστα τόν πένητα, άτε πάσης

άπηλλαγμένον φαντασίας βιωτικής ■ ού γάρ δαπάνης

χρημάτων χα\ περιουσίας, άλλα ψυχής δει ΧΛ^αρας

κα\ σωφρονούσης διανοίας. Άπδ ταύτης χα\ τά ιμάτια

τής πολιτείας εκείνης υφαίνεται τη" ψυχή, κα\ό στέ

φανος [729] πλέχεται- ώστε άν μήτοίς τής άρετήςή κε-

κοσμημένη κατορθώμασιν, οΰδενδφελος αυτή χρυσίου

πολλού* ώσπερ ουν ουδέ βλάβος έσται πενίας, έάν

τόν ένδοθεν έχη πλοϋτον έναποκείμενον. Ταύτην τήν

λειτουργίαν μή μόνον άόόενες παίδες, άλλα καί θυγα

τέρες ήμϊν λειτουργείτωσαν ■ ού γάρ ώσπερ έπ\ τής

Εξωθεν πολιτείας άνδράσι μόνον ■ζαϋτα λειτουργεϊν

έπιτέταχται, άλλα κα\ γυναίκας εκείνο τό θέατρον

δέχεται, κα\ γέροντας, και νέους, και δούλους, και

ελευθέρους. "Οπου γάρ ψυχής έστιν ή έπίδειξις, οϋ

φύσις, ούχ ηλικία, ούκ αξίωμα βιωτικόν, ούκ άλλο

ουδέν εμποδίζειν πέφυκε. Διά δή τοΰτο, παρακαλώ

πάντας υμάς, έχ πρώτης ηλικίας έκδιδόναι χα\ υΐοΰς

καΊ θυγατέρας ταϊς τοιαύταις λειτουργίαις, κα\ τόν

τή τοιαύτη πολιτεία αρμόζοντα προαποτίθεσθαι πλοϋ

τον αϋτοΐς, οΰ χρυσίον κατορύττοντας, ουδέ άργύριον

συλλέγοντας, άλλ' έπιείκειαν, σωφροσύνην , σεμνό

τητα, τήν άλλην άπασαν άρετήν έναποτιθεμένους αυ

τών τή ψυχή. Ταύτης γάρ δείται της δαπάνης εκείνη

ή λειτουργία. "Αν ταύτην ουν χα\ έαυτοίς καί τοϊς

παιδίοις συλλέξωμεν τήν εύπορίαν, και κατά τόν

παρόντα βίον πολλής άπολαυσόμεθα της λαμπρότη-

τος, καΙ χατά τήν μέλλουσαν ζωήν τής μακάριας

εκείνης άκουσόμεθα φωνής, δι'ήν απαντάς τους όμο-

λογήσαντας αυτόν δ Χριστός ανακηρύττει. "Ομολογία

δέ ούχ ή διά τής πίστεως μόνον έστ\ν , άλλα καί ή

διά τών έργων, ώς έάν μή χαΐ αυτή παρή, χινδυ-

νεύομεν μετά τών αρνουμένων κολάζεσθαι. Οΰ γάρ

είς αρνήσεως έστι τρόπος, άλλα πολλοί χα\ διάφοροι,

ους ό Παύλος ήμΓν υπογράφων ούτως έλεγε- θεί,ν

όμοΛογοΰσιν εΐδέναι, τοις δέ ίργοις αρνούνται •

κα\ πάλιν ΕΙ δέ τις τών Ιδίων, χαϊ μά.Ιισια τών

οίχείων ού χρονοεΤ, την πίστιν ήρνηται, χαϊ έστιν

Απίστου χάρων χλ\ πάλιν Φεύγετε τήν α.Ιεον•

εξ/αν, ήτιςέσιΙνεΙδω.ΙοΛατρεία. Έπε\ουν αρνήσεως

τοσούτοι τρόποι, εΰδηλον ότι χα\ ομολογίας τοσούτοι,

χα\ πολλψ πλείους• οδς δή πάντας δμολογήσαι σπουδά-

σωμεν, ίνα κα\ αύτο\ τής έν τοίς ούρανοίς τιμής

«Απολαύσωμεν , χάριτι καί φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου

ημών Ίησοΰ Χριστού, δι' ου, και μεθ' ου τω ΗατρΙ

ή δόξα, άμα τω άγίω Πνεύματι, νΰν και άε\, και είς

τους αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Δ'.

Προς τονς τάς συνάξεις χαταΛιμπάνοντας, χαϊ

είς τά θέατρα αναβαίνοντας, χαϊ δτι ού μόνον

χρησιμωτέρα τής έν Οεάτροις » διαγωγής ή έν

έχχ,Ιησία διατριβή, ά.ΙΜΊ χαϊ ήδίων ■ χαϊ είς τε

τήν δευτέραν {ιήσιν τής ευχής τής Άννης. χαϊ

είς τύ δε7ν συνεχώς εΰχεσΟαι , χαϊ έν χαντί

τόπφ, χαν έν αγορά ώμεν, χάν έν ύδώ, χαν έπϊ

χΛίνης.

α'. Ούκ οΐδα ποίοις χρήσομαι λόγοις σήμερον. Κα\

γάρ δρών τάς συνάξεις έλαττουμένας, προφήτας ύβρι-

ζομένους, αποστόλους ύπερορωμένους, πατέρας χα•;α-

φρονουμένους, διά τών δούλων είς τδν Δεσπότην δια-

βαίνουσαν τήν ύβριν, βούλομαι μέν έγκαλέσαι, τους

[7501 δέ οφείλοντας άκοΰσαιτής κατηγορίας ούχ όρώ

παρόντας, άλλ' υμάς τους ουδέν δεομένους της παραι-

νέαεως ταύτης κα\ της νουθεσίας. Πλην άλλ' ουδέ ούτως

σιγητέον ήμϊν τήν τε γάρ όδύνην τήν έπ' έκείνοις

διαπνεΰσαι μικρόν παρασκευάσομεν είς τά Εξω, διά

τών βημάτων έκβάλλοντες αυτήν, αυτούς τε εκείνους

αίσχύνεσθαι καί έρυθρι^ν ποιήσομεν, τοσούτους αύτοΐς

έπαφέντες κατηγόρους, τους άκούοντας απαντάς υμάς.

Ει μέν γάρ ενταύθα παρεγένοντο, ημών μόνον έπιτι-

μώντων ήκουσαν άν νύν δέ φεύγοντες τήν παρ'ήμών

έπιτίμησιν, τζαρ1 υμών ταύτα άκούσονται πάντα.

Ούτω κα\ φίλοι ποιούσιν ■ έπειδάν τους υπευθύνους μή

εϋρωσι, τοίς εκείνων έντυγχάνουσι φίλοις , ώστε

άπελθόντας είπείν τά είρημένα. Τοΰτο και δ θεός

έποίησε• τους γάρ είς αυτόν ήμαρτηκότας άφεις,τφ

μηδέν ήδικηκότι χατεντυγχάνει τω Ιερεμία, λέγων-

Είδες τί έχοίησέ μοι ή ασύνετος θυγάτηρ Ιούδα ;

Διά δή τοΰτο καί ημείς ύμϊν ύπερεντυγχάνομεν κατ'

έχείνων, ίνα απελθόντες διορθώσητε αυτούς. Τίς γάρ

άν ένέγκη τήν όλιγωρίαν τήν τοσαύτην ; "Απαξ. της

εβδομάδος ενταύθα συλλεγόμεθα, χα\ ουδέ ταύτην.

ανέχονται τήν ήμέραν τών βιωτικών ύπεροράν φρο'Λί-

δων • κάν έγκαλή τις, ευθέως πενίαν προβάλλονται,

χα\ τήν άναγχαίαν τροφήν, κα\ ασχολίας κατεπείγου

σας, άπολογίαν κατηγορίας άπάσης χαλεπωτέραν

μελετήσαντες. Τί γάρ άν ταύτης τής κατηγορίας γέ-

νοιτ' άν χείρον, άλλ' ή δταν τών τοΰ θεού πραγμάτων

έτερον άναγκαιότερον ύμϊν τι φαίνηται καί κατεπεί

γον μάλλον ; Μάλιστα μέν ουν εί κα\ τοΰτο ήν αληθές,

κατηγορία ή απολογία ήν, ώσπερ έφην. "Ινα δέ μά-

θητε,δτικα\ταΰτασκήψις χαϊ πρόφασις και ραθυμίας

εστί παραπετάσματα, ουδέν έμοΰ λέγοντος, ή μετά

τήν αύριον αΰτοϋς ελέγξει πάντας ήμερα τους τά

τοιαΰτα προφασιζομένους, βταν πά\αα ή πόλις προς

τόν ίππδδρομον μεταστζ, καί οίκϊαι, καΊ άγορα\ είς

τήν παράνομον θεωρίαν κενωθώσιν έκείνην. Κα\

ενταύθα μέν ουδέ τόν κύριον τής εκκλησίας τόπον

πληρούμενον Εστιν ίδείν • έκεϊ δέ ού τόν ίππόδρομον

μόνον, άλλα καί υπερώα, κα\ οικίας, κα\ Βώματα,

χλ\ κρημνούς, κα\ μύριους έτερους άνωθεν χατχλνμ-
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βάνουσι τόπους" κα\ ούτε πενία , ούτε ασχολία, ούτε

ασθένεια σώματος, ού ποδών ά£ρ\ϋστ!α, ούκ άλλο

ουδέν τών τοιούτων επέχει τήν άκάθεκτον μανίαν •

άλλ' άνθρωποι γεγηρακότες νέων ακμαζόντων σφο-

ξρδτερον έχει τρέχουσι, τήν πολιάν καταισχύνοντες.

τήν ήλιχίαν παραδειγματίζοντες , το γήρας αύτδ

καταγέλαστον παιοΰντες. ΚαΙ ενταύθα μέν είσιόντες,

ναυτιώντες ώσπερ καΐ ένοχλείσθαι νομίζουσι, καΐ

άναπεπτώκασιν έν τή τών θείων λίγων « άκροάσει,

στενοχο^ρίαν, κα\ πνιγμδν. καΐ τά τοιαϋτα προβαλ

λόμενοι- εκεί δέ χαΐ ήλιον γυμνή δεχόμενοι τή κε

φαλή, κα\ πατούμενοι, κα^ ωθούμενοι, καΊ μετά

πολλής πιεζόμενοι τής σφοδρότητος, κα1. μυρία έτερα

πάσχοντες δεινά, καθάπερ έν λειμώνι τρυφώντες,

οϋτο) διάκεινται. Διά τοϋτο ήμΐν αϊ πόλεις είσ\ δι

εφθαρμένοι [731], δτι πονηρο\ τής νεότητός είσι δι

δάσκαλοι. Πώς γάρ δυνήστ) τδν νέον&κοσμον δντα κα\

άσελγαίνοντα σωφρόνισα•., αύτδς έν πολιά! τοιαύτα

μετεωρικών, αύτδς μετά τοσούτον χρόνον 'κόρον μή

λαβών τής άτερπεστάτης θέας εκείνης; πώςδυνήστ^

(5υθμίσαι τον υίδν, πώς κολάσαι τον οϊκέτην άμαρ-

τάνοντα, πώς έτέρω συμβουλεΰσαι τά δέοντα άμε-

λοΰντι, τοιαΰτα αύτδ; έν έσχατη γήρα άσχημονών ;

Κάν μέν ύβρίση νέος τδν γεγηρακότα , τήν ήλικίαν

ευθέως προβάλλεται, χαΐ μύριους έχει συναγανακ-

τοϋντας- όταν δε σωφρονίζεινδέ]) τδν νέον, κα\ κανόνα

τινά αρετής αύτδν γίνεσθαι, ούδαμού τής ηλικίας

αϋτοΐς λόγος, άλλ' •> αυτών εκείνων μανικώτερον έπ\

.ήν παράνομον βαδίζουσι θεωρίαν. Ταΰτα δέ λέγω,

χαΐ τών γεγηρακότων χαθάπτομαι , ούχ'ι τους νέους

Απαλλάττων κατηγορίας χα\ διαβολής, άλλα δι' εκείνον

τούτους ασφαλιζόμενος. Ει γάρ τδν γεγηρακότα ού

δει, πολλψ μάλλον τδν νέον. Έκεΐ μέν γάρ πολύς ό

γέλως, κα\ μείζων ή άσχημοσύνη ■ ενταύθα δέ χα-

λεπώτερος 6 δλ,εθρος, βαθύ τδ βάραθρον, δσψ καΙ

ακμαιότερα μάλλον τά τής επιθυμίας τοις νέοις, καΙ

σφοδρότερα αύτοϊς ή φλδς, κάν μικράς έπιλάβηται

μόνον έξωθεν ϋλης, τά πάντα έμπίπρησι. Και γάρ

πρδς ΰυμδν και πρδς επιθυμίας εύέμπτωτος μάλλον

έστιν ό νέος • διδ καΐ πλείονος δείται τής φυλακής,

σφοδρότερου τοΰ χαλινού, ασφαλέστερου τοΰ τειχίου

και τοΰ κωλύματος.

β'. Μή γάρ μοι τοϋτο εϊπτ,ς, άνθρωπε, δτι ήδονήν

έχει ή θεωρία- άλλ' ει μή μετά τής ηδονής και βλά-

βην ίχει, τούτο με Ιϋδαξαν. ΚαΙ τί λέγω βλάβην ;

"Οτι γάρ ουδέ ήδονήν -6 πράγμα έχει, εντεύθεν εϊση

σαφώς. Έκ τής Ιπποδρομίας άναχωρών εκείνης,

άπάντησον τοις έκ τής εκκλησίας άναχωρούσι, χα\

κατάμαθε μετά ακριβείας, τίς έστιν έν ηδονή μείζο

ν•., δ προφητών άκουσας, κα\ μετάσχων ευλογίας,

κα\ διδασκαλίας άπολαύσας, και τδν θεδν παρακαλέ-

σας υπέρ τών οικείων αμαρτημάτων, κα\ κουφότερον

ποιήσας τδ συνειδδς, καΙ μηδέν έαυτφ κατεγνωκώς

τοιούτο• ή σΰ δ καταλιπών τήν μητέρα, και τοΰ; προ-

φήτας άτιμάσας, κα\ εις τδν Θεδν έξυβρίσας, καΙ

μετά τού διαβόλου χορεύσας, καΙ βλασφημοΰντων

άκουσας κα\ λοιδορουμένων, και τδν καιρδν άναλώσας

εική χα\ μάτην, κα\ μηδέν οίκαδε ϊχων άπενεγκείν,

μήτε σωματικδν, μήτε πνευματικδν κέρδος εκείθεν.

"Ωστε ηδονής ένεκεν μάλιστα ενταύθα άπαντάν χρή.

Εκεί μέν γάρ ευθέως κατάγνο>σις , κατηγορία τοΰ

Λ Μοτβΐ. τών θείων Γραιών.

& ΟοΙΙ». άαο βΙ Βρβ• ή)ικίαί ό όγκο;, ά/λ'.

συνειδότος, μετάνοια ίτΛ τοις γεγενημένοις, αισχύνη,

κα\ δνειδος, κα'ι τδ άπαό•5ησιάστους έχειν τους οφθαλ

μούς • ίνταϋ^α δέ τουναντίον άπαν, πα^όησία, καΐ τδ

έλευθεροστομείν, κα\ τδ μετά άδειας άπασι διάλεγε -

σθαι περί τών ενταύθα ακουσμάτων απάντων. "Οταν

τοίνυν είς άγοράν έμβάλης, κα\ πάντας Γδτ(ς έπ\ τήν

[732] θεωρίαν τρέχοντας έκείνην, κατάφυγε σϋ έπ!

τήν έκκλησίαν ευθέως, κα\ μικρδν καρτερήσας χρόνον,

τρύφα διηνεκώς τών θείων βημάτων. "Αν μέν γάρ

παρασύρεις μετά τών πολλών άπέλθης εκεί, μικρδν

ψυχαγωγηθείς, διά πάσης τής ημέρας άλγήσεις, τής

τε έπιούσης, κα\ πολλών έτερων , καταγινώσκων

σαυτού • άν δέ μικρδν έπίσχτ)ς σαυτδν, διά πάσης τής

ημέρας έξει; τρυφάν. Ού γάρ έπ\ τούτου μόνον, αλλά

καΐ έπ'ι τών άλλων απάντων ούτω συμβαίνειν εΓωθεν.

Ή μέν γάρ κακία πρόσκαιρόν τίνα ϊχει τήν ήδονήν,

διηνεκή δέ τήν όδύνην ή δέ αρετή, βρα/ΰν μέν τδν

πόνον, διηνεκές δέ τδ κέρδος μετά τής ευφροσύνης.

ΟΤον, ηδξατό τις πρδς θεδν, έδάκρυσεν, ήλγησεν

ολίγον χρόνον κατά τήν εύχήν • έτερος διά πάσης τής

ημέρας έτρύφα, είτα έλεημοσϋνην έδωκεν, ένήστευ-

σεν, άλλο τι τών αγαθών είργάσατο, ή υβρισθείς ούκ

άντελοιδόρησεν έν μιάγοϋν καιρού ρΌπί] καρτερήσας

κα\ χατασχών τδν θυμδν, διά παντδς γάννυται κα'ι

ευφραίνεται, τών κατορθωμάτων άναμιμνήσκων έαυ--

τδν εκείνων. ΈπΙ δέ τής κακίας τουναντίον • ϋβριοί

τις, άντελοιδόρησε ■ μετά ταΰτα οίκοι γενόμενος,

έαυτδν κατεσθίει, τά βήματα αναλογιζόμενος, α πολ

λάκις πολλήν ήνεγκε βλάβην. "Ωστε εϊ διώκεις ήδο

νήν, Φενγε τάς νεωζεριχάς επιθυμίας, και σωφροσύ

νης έπιμελοΰ, χα\ άχροάσει θείων πρόσεχε λογίων.

Ταύτα πρδς υμάς λέγομεν, ίνα ύμεϊς πρδς εκείνους

λέγοντες, κα'ι συνεχώς τούτοις αύτοϋς έπαντλοϋντες

τοις ρ'ήμασιν, άφέλκητε πάσης πονηρδς συνήθειας,

χα\ πείθητε λογισμφ πάντα ποιεΐν τω προσήχοντι.

Τών γάρ τοιούτων κα\ απλώς καΐ είκή φερομένων

ουδέ τήν σπουδήν έπαινετήν εύροι τις αν ουσαν κα'ι

τοϋτο άπδ τής έπιούσης συνάξεως δήλον χαθίστημι.

Τής γάρ αγίας ήμίν τελουμίνης Πεντηκοστής, τοσού

τον δραμεΐται πλήθος, ώς άπαντα ήμΐν τά ενταύθα

στενοχωρεϊσθαι. Άλλ' δμως ουδέ ταύτην αποδέχομαι

τήν συλλογήν συνήθειας γάρ έστιν, ούκ ευλάβειας.

Τϊ τοίνυν γένοιτ' άν εκείνων άθλιώτερον, δταν καΐ ή

^θυμία αυτών τοσούτων έγκλημάτιον γέμτ), κα\ ή

δοκοϋσα είναι σπουδή εγκωμίων ή έρημος ; Τδν γάρ

ζήλω κα'ι πόθω κα\ σώφρονι λογισμώ τού θείου τούτου

μετέχοντα συλλόγου, διηνεκώς ταΰτα ποιεΐν χρή,

άλλ' ούχ\ μετά τών έν εορτή μόνον φαινομένων, μετ*

εκείνων άφίστασθα. πάλιν, θρεμμάτων δίκην άπ).ώς

άγόμενον.

γ'. Ήδυνάμην μέν ουν κα'ι πρδς πλέον μήκος έχτείναι

τδ προοίμιον τού λόγου • άλλ' επειδή οίδα σαφώς, δτι

κα\ πρδ τής ημετέρας παραινέσεω; τά προσήκοντα

ύμϊν αϋτοίς ποιοϋντες, καΐ πλείονα τών είρημένων

έρεϊτε, ώστε μή δόςαι παρενοχλεΐν έν ταϊς κατ" εκεί-

νων έπιτιμήσεσι, τά λειπόμενα άπαντα ύμίν άφε\ς,

τής είωθυίας ά^ομα; διδασκαλίας, ΐπΐ τήν τής "Αν
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ΐιοη ροϋιιιτι ίιιΠπηίΐ:ΐδ. ηοη βΐίικί ηιιΐιΐφίητη 1:ιΙβ τοπίο•

ΓηΐιΐΓ ίιιβιιιίβιη, ιιιιΙΙα ΓείίηηευΙα ηηη βυηιπιρεηίειη :

$β(1 Ιιοιηίηι'κ 86ΐιίο εοηΓεείί , ]ιι νοιιϊϋιιβ αε νίροιιΐϊΐιιΐδ

λνίιΐίιΐδ ίΐΐιιε εοηευιτυηΐ, οαηίΓιβπι κιΐίίπι (ΙοϋΌοοΜίιΙοδ :

.τϋΐεηι ρΓονεείβπι ΐηόΌεβιιίεδ , ει βεηεοΐυΐεηι ρηε-

Ιιεηίοδ ϋεπά'εηά'βιη. Ει Ιιιιε ψιΜοηι νοιιίοηίοδ , οιιηι

Γ.ιΜκϋο αε πιοΐεϋΐία δει•πιοιΐ€δ άίνίικκ ' ηικίίιιηΐ, 3η-

ριΐ8ΐί:ΐί , χδΐυηι , ε( δυίΓοοβΙίηηεπι $ίηιί1ί3(]ΐιε οηιΐίαη-

108 : η( ίΙΗε ϋιιιη οΐ δοΐειη ηικίο εβρϊΐβ οχοίρίιιηΐ, οΙ

ρΓΟΓίιΙο.ιηιιΐΓ, ρΓοίηΐίΙαηΙϋΓ, ηΐ3£Π3 νί εοηιρτίιτιαηΙιΐΓ,

«ι ϊηΓιηίΐ.ι 3ϋη ρ;ιιϊιιηΙιΐΓ ίηοοπιηιοιίβ, ηοη δεειίδ ηιι.-ιιη

πι βηκεηο ρι-αιο ϋοϋοϊβπ β'ώί νίιΙοιιΐιΐΓ. Ιϋεο ηοηϊϊ

είνίΐηΐεδ εοιτυρίχ δίπιΐ , ο,ιιϊα ΐηιρΓοΙιί ]υνβηΐιιΙΪ3 ιΐο-

οοΓε*. Οιιο ειιϊπι ρποΐο ροίει-ϊβ .ιύοΐεδεοηίειη, Ι.ΐδοίνε

.ίο ρπείεΓ ϋεεοηιιη 3ε ββι-οηΐεηι, »ά ηιοάΌδΐϊαιη Γε(1-

Ίζΐτβ, οιιιιι ίρδε ίπ οαηίιίο Ιηιιι ]ιινεηϊΗ(εΓ (ε ςεΓηκ ;

ευηι ί|>8β ροδί Ιοί Ιεηιροπιηι ειιιτίειιΐ3 33ΐίεΐ.ιΐβ ίη-

βηητίκδίιηί ΗΙίιΐδ δρεεοεηΐί ηοικίιιιη ε.ιρί«ι-ίδ? ςηο-

πιοιίΐ) ροΙΟΓίβ ΠΙ ιί πιΟΓοδ εοηιρηιιβΓΟ, ψιιιιιιοιίο δίτ-

νιιιιι ρεεοαηΐι-πι ο.ΐδΐίρβΓΟ, ςυοπιοιίο ηΐιοπιιιι ηο•;Γι-

μοιιίοιιι ιιιοιιογο , οιιιιι ίρ$ε βίο ίη οχίΓοηιη δοιιοι Ιιιιε

ίιιεριίαδ ? Ει 8Ϊ α,ηίαειη :ι ]>ινεηο δεηεχ εοιιΐηηιείΐαπι

ρηΐί,ιΐυΓ, ίΙΙίεο ,τΐ.ιίοιτι ει οΐιμοίι, ει δεχοεηίοβ ΓβρβιΐΙ

ι[ΐιί ιιιι:ι δΙηηο3εηεηΙυΓ : 31 ηιιηη(1ο οριιβ 6δΙ μινοηοιη

λιΙ ρπιΐιίΐίΐίειιι πνΙιιοογο, δθφίο ϊΙΙί νίτΐυΐίδ εειι Γοριι-

Ι.'.ηι εχΙιϊηεΓβ , Ιιιιη ιιιιΙΙ.ι χΐηΐίδ γπιιο , δ8(1 πι3]ογ6

ιριαιιι ίρϋί ίιΐίβηίβ 3(1 ΜΙίοίΐα ϋί;ι ςρεειηουΐα Γοπιηΐιΐ!•.

Ηχε βυΐβιη ιϋοο, 3οη«3ΐμιε ΐαη^η, ηοη ςιιοϋ ριιίοΓεβ

3 ιιοχ3 »1)λο1\ βιιι ει επιηϊιιε , 5β(1 ιιΐ ηο$ ριτ ίΙΙοβ

οοηιηιοηίΐοδ Ιιβοβηηι. Ν:ιιιι 8Ϊ βειιεδ Ιιοε πιοοιο ηοη

«Ιοίιοιιΐ, ηιιιΐΐο ηι.ι^ίδ ηε ]»ινβηβ« ηιιϊυΌιη. ΙΙΙίε ειιίιιι

ιη:ι]0Γ ιΐεηδίο βε Ιιιι-ρίίικίο ; Ιιίο :ιιιΐειη Ιαιιΐο βπινίπΓ

ροπιίείεδ, ρι-οΓιΐηιϋυδιριε ρΓχείρίΓιυιη, ηιι.ιηΐο οοιχιι-

ρί-.οεηΐίχ πι.ί]ιιγ νίβ ίιι ]ηνοηίΙιιΐ5 , ου.ιιιΐοψιε Πηιηηι.ι

ϊιιε$1 νεήεηιεηιίοΓ, ηυχ ίηοοικίίΐ οηιιιί», 8ί νεΙ ηιίιιί-

ιιιυιιι 8)1 η.ιοΐιι Γοιιιίΐεηι. ΡΐΌεΙίνίοΓ οιιίιη αά εοιιειι-

ρϊβεεηιί3δ ε$ι ^ινειιΐιΐδ, οίβιμιο Ιοιι^ε πιοίϋιΐδ οηρίΐιιτ ;

κίοο π)3)0Γ6 οριΐδ Π3081 ουδίοιϋπ, βοηοΐ'ε (ϊοιιο, ΐιι-

ΐί'ΐΓβ πιυηίΐίοηε αίψιε οΐΜ3ουΙο.

2. ϋίΐηηκηΐιιηι ηιιοά ε ίρο./ηπι//» οτίΐιιι- νιιιΐΐιιπι

(χαάϊΙ νοίαρίαίοιι ϊηΛί ακ/ψίαηχ. Οηλιιι <ϋνεηα ιίΐ

βίτΐηβι α κί/ιΊ' νοΙηρίαι. — Νοε ππΐπ ιΙΙικΙ οΙι]Ιεϊ.ΐ8, ο

Ιιοιίι•, ιριοιΙ νοίιιρίηίειπ ΙιαΙκ-αΐ Ιιοε βρεοΐ.ιευΐιιηι ; 86(1

Ιιοε ροιίιιβ ιΙιιγο, 3η ηιιΙΙιιηι Ιιχε νοίιιρίηβ ιΐιιιιιιιιιιιι

3ΐΓϋΓ3ΐ. Ουοά εηίπ» ηε ευηι νοίιιριηΐβ (μιϊιίειη Ιι,τε

τεβ εοιι]υηεΐ3 8ίι, Ηίηε Ιϊϋϊ ρεηρίειπιιη β^βε ροΐεκί.

<*•ιητι 3 είΓΓοιίδίΙιιΐϊ Γετεηεπβ , οοεαιτε ει* <|>ι1 ,ιΐι εε-

(Ιι'μ.ί γο(1«ιιιιΙ , εΐ εοη8Ϊ(Ιεη (ΙηΊςεηΙεΓ , η(ετ Ι.ιικίοιη

ιιι:ι]οηι νοίκρίοΐο ρει Γπι;ιΙιιγ : ί-ηο ηυί ρΓορΙιεΙϊ« ηυ-

(Ιίΐίβ, εΐ ΙιπιπΙΐΓΐίοηβ , αε αΌεΙηηχ Γπιείιι ρεΓεερίο,

ΜΐιιηΙΐ|ΐιε Οοιιηι ρΓο 3υίδ ρεεεβιϊβ α'ερΓεε.ιΐυ», οι οοιι-

βείεηιί» αΐίηααιιΐυιη εχοηεηιο , ηβε εηίρη υΙΙα β'ιηιίΐί

δίΐιί εοηβείυδ : 3ΐι Ιιι ςιιί ιιιαίΓοηι (1ε3εηιί$(ϊ, ρΓορΙιοΐ:ι$

ΓηηΙειηρβϊίΐί, Οευηι βΠεείδΙί πιηΐιιιηείϊη, οιιηι (ΙίηΙκιΙο

(Ιιογο38 οΌχίίΐί , ιιΐ3ΐο<Ιί(εηΐίΙ)υ$ ϊιιΙογ 8ε .ίο ειιιινϊ-

Γί.ΊΙΙΐΐΙΐΙΙϋ 31ΙΓ08 ρΓΧίπΐίίΐί, ΙειηρΟΓίδ (1εΐΐίι|ΙΙ0 ]30!ϋΓ.ΐηΐ

Ι• ' ϊ-ιϊ ; ιιεο δρίι-ίιιι.ιΐε τεΙ βαευΐβιε ιιΙΙιιπ) Ιικτυιη

■ μι. Γ<ρΙϋ. υηιΐ5; ΜοτιΊ. αυίοιιι, άίινι<ι& ίεηρΙιίΓαί.

ϊηίΐε (Ιοηιιιιιι τεροΠεδ. Ιοςυβ νεί νο1υρΐ3(Ί$ βΓΛίίβ

ηϊε ;κ1ε*δο ορηηοΐ. ΙΙΙίε εηϊιη εοηΐϊηαο δε^ιιίΐιΐΓ (Ια-

ιηικιΐίο Γιιοΐί, οοηδείεηΐΐα αοουδ.ιΐΓίχ, ρα:ηϊΐεηιί3 ο1> ε»

ςηχ εηηιίρει-υιιΐ, αΌ(Ιεειΐ8 ει ορρΓοοΓΪηηι, ιλ νίχ οεβ-

Ιοδ 3(ΐοΙΙεΓο ηιΐ(1ο:ιβ : Ηϊε νίεε νοΓδα οιτίιιϊ» εοιιίΓαι-ίκ

ιηοιίο 8ε ΙιηΙιεηΐ, Γκίυεϊα εΐ ογϊ$ ΓιοβΓΟδ, 61 ευηι ιιιη-

ιιίύιΐδ Ιοι|ΐιοιιιΙι Γ3θυ1ΐα$ *1ι: οπιηίουε ηυχ Ιιίε αιιιΐϊΐα

8ΐιιιΙ. Οπ.ιικίο ί^ίΐϋΓ ίη ΓοΓυπι Ιβ εοηΐυίετίδ, εΐ νίϋεΓίβ

οηιηε& 3(1 δρεείαικίιιηι εοιιειιιτεΓε, Ιυ »ά εεοίοδίίΐη (β

οοηΓβίΙίπι Γοοίρίκι, 61 ίη ε.ι ηβηΙίδρβΓ εοπιπκΐΓ.ιΐιΐί,

ροΓροΐιια (Ιίνίηί νει-οί νοίιιρί.ιΐε Γπιογο. δι βηίιη Ιιιγπχ

ίηιροΐιι 3ΐ)$ΐΓ3εΐιΐδ ϋίπε ρεπτεηεΓίβ βΓενί νοίυρίιιΐε

(ΙεΙϊηίΐιιδ , ιη:ιΙε Ιΐ3ΐ>ε1>ίδ ρεΓ Ιοίαιη δεςιιειΗεηι (Ιίειιι

ηΐφιε βΐϊαπι ρΙιίΓεδ ϋείηοερΐ, Ιιιιιπι ίρδίιΐδ Ι.ίοΙμιιι ιΙ;ι-

ιιιη.ιηδ : ιριοιΙ δι ρ:ιιιΙίδρεΓ Ιε εοΐιίυυεηβ, ίηίερι.ιιη ει

800ΙΙΓ3ΓΙ1 ίη ΓοΙίιριιιιιι (Ιίοί νιι|ΐΐρΙ»ΙΟΙΙΙ ΙΐϋΙιΙ'Ιιίί. ΙιΙ

ειιίιιι ηοη Ιιίε Ιαιιΐυιη, δε(1 οΐί;ιιιι ίη αΐϋδ τεηυβ υ$ιι

νεηίτε χυΙοί : νίιίιιιη οιιίιιι ηοιηειιΐΐηεαιη 1ι:ιΙ>εΐ νο-

Ιιιρΐ:ιΐ'Ίΐι , <1οΙθΓεηι νετο ριτρείοιιηι ; νΐιΐιιβ οοβιι-»

ΙηυοΓειιι Ι)Γβ?οπι, ΓΓυείυηι τεΓΟ «ιιιη ΙιίΙ.ΐΓίι.ιΐβ ίηϋε-

βίηεηίοηι. ΥεΓϋί ^ΓβΙίβ , ρΓεοβίυβ εβί βϋςηίδ Οευιιι,

Ιβει-νηιβδ Γϋ(1ίΙ, πημΙκο ΙεηιροΓβ ϊιΚεΓ ΟΜηιΙυιη ο"ο-

ΙυϊΙ ; αϋιΐδ Ιοΐ3 ά\β 36 ουίεεονίΐ, ιΐοίηιΐε ε1εβπιη$νη:ιΐιι

(Ιεϋίΐ, }ε]υη3νίι, .ιΐίιιϋ βΐίηυίϋ Ιιοιιί Γεείΐ, αιιΐ εοιιία-

ιιΐ6ΐί:ιηι ροδδυδ ηοη Γεβ^δβίΐ εοηνίείβ : ίδ ροδίιροιη

υηίεο Ιειηροπδ ηιοιιιοιιΐο ροπΙιίΓανίι εΐ ΪΓβιη εοπι-

ρΓβδβίΙ, ιηεηΐ0Γί3 τεοίε Γαείοπιηι βδβίιΐιιο βηιιαΊ ι .ιε

Ι,ιΊ;ιΐιΐΓ. Αϊ ίη νϊΐϋδ εοηΐΓ3Γίϋΐη βεείϋΐΐ : ίιιΐιιϋΐ πηίδ-

ρί.ιπι ίη]υιϊ3πι 3υΙ τείϋΐίΐ : (1είηα"ε ά'ΐιηυιη ιτνβΓδυ•

ίΐτοϋϊΐ εοτ δυυπι, (Ιαπι νεΓίια κι» τεριιΐηΐ, ψιχ ΐοϋε<

8Γανβ 3ΐΐυΙοΓε (Ιβηιηιιηι. Οιι»ρι•ορΐετ δϊ τοίπροΐβιη

δεεΙαΓίδ , Ρηςϋο }ανεηΗη ^οιι^ΜρίιΓ«Η/^βι ( 2. Τϊηι.

ϊ. 22 ) , βΐ ιεηιρβΓ3ηΐΪ3πι εχετεοΐο , άίνίιιίδ νεΓίιί»

3(Ιοηΐυδ εδίο. ΙΙχε ίϋοο νουίδ ϋίείιιιικ, ιιι νοδ ε.ιϋεηι

ίΙΙίδ (Γιοεικίο, ει ιβϋουδ νεΓίιίδ ουίιιηϋεηιΐο, αΙ)δΐΓ3

Ιιαίίδ εοδ αϊ) οηιηί ιικιΐ;» εοη$ιιεΙιΐ(Ιίηε, υΐηιιβ οηιιιϊ»

Γ3ΐΐοηΐδ ροιϊυδ άΊιείυ αραιά ρεΓ$ιΐ3(1ε3ΐί$. Ηοηιίηιιηι

οιιίιιι ηΐΐί ΙΟΙΙΙι'Π• 61 8ΪΙΐε Γ.ιΙΪΟΙΙβ ΓοΓϋΠΐΙΙΓ ΙΗ! (1ΪΙΪ-

βοιιΐί» (ριίιίεηι ριοΐκιικίη εδί : ί(1 (|υικΙ νοί οχ εα ηιι;β

ίηδ131 εοΙΙεεΟ 8.ΚΙ8 3ρρ3ΓευίΙ. Ιίπιιι οιιίιιι $αηοΙ:ιιιι

ΡεηΐεεοδΙεβ εείευηΐβίεπι ηςειηυβ , Ιαιιία εοιιουΓΓεί

ιιηιΐι'ιίικίο, ιιι ιηηριια Ηϊε Ιοεοπιιη 3η£[ΐΐ5ΐία Ι.ΐϋΟΓβΐιΐΓ.

Νβε 13Ι1Ι0Π Ιιιιιιο εοηνβηΐιιιιι ηιη^ηί Γα«ϊο, ηηβηίΐο-

ηιι'κίειη ηηςίβ εχ ιηοΓβ ΓιΙ , ηιιαιη ΓβΠβϊοηΐβ ογ^ο.

(}ηί(1 ίρίΐιΐΓ ΊΙΙίδ ιηίδεηυδ , (ριηιιπιι εΐ ιιορίί^οηιί.ι Ιοί

γοΓογΙ;ι 051 ει-ίπιίηίΐιιΐδ , 61 (Ιίΐίβοιιΐίη ιιιιΙΙβιη Ιηυιίοπι

ρΓοιιιοπΊιΐΓ ? Οιιίδςιιίβ οιιίιιι ζοΐο ρίειιιΐίδ 3<Ι Ιιηιιε

οοϊΐιιιιι 8οΙ)Γίε (ΊΐρίιΙεηυβ .ιοοοιίίι, βίηε ίηΐβτηιίδδϊοιιε

Ιιοε Γηειτε άε1>εΐ, εΐ ηοη οιιιιι ίΙΙίδ, ηυί ίη Γεκίο Ι:ιιι•

Ιιιηι εοηΠυυηΙ , αοοε<1ι:ι ο , εΐ ευηι ίΙΙίδ η•οο(Ιι•η• , υΐ

ηυί Ιοιιιογο ρεεικίίδ ίη ιηοΓεηι :ιΙ)ϋυιηΙιιι•.

3. Εηυίΐίειη ροίοταιιι Ιιοε ειοηΐίυιη βεηιιοηίδ (Ιϊιι-

Ιϊυβ οχιοικΙογο ; νεΓυιη ιριοπίοπι βείο νοβ εΐίπι ηο-

δΐΓ3ΐη ιιιοιιίιίοηεηι, υΐ νοϋϊ» (Ιίβηιιιιι εδί ώοίειιίεβ,

ρΙυΓ3 61Ϊ3Π1 ΊίοΐυΓΟδ, (ρι.ιπι ϋίεΐιι βυιιΙ, ηε ηιοΐεϋΐιΐδ

δίπι ίΙΙοηιιη οΙ)]ιΐΓ(?31ίοηίίιιΐ5 ίπιιηοΓΠΐιιΙο, ΓβΙίηυΐ νοΙ)ίδ

ηηιιΓοοοιηιιιίκειίδ, 3(1 3θ1ίΐ3ΐιι (ΙοοίΓίιιιιιιι ει :κΙ Ιιίδίο-

Η.ιηι ύε Λιιιια τενεποΓ. Νεηηε ιιπιοιιππί, ησχχΙ βιΐηιι
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ίιι βοϋοηι 3Γ£υπιοηΙο ΙιΧΓββηιιΐδ. Νοη οιιίηι ροίδαιη

ιηιιΙΐοΓβπι η»ηο βχ αιιίιηο πιεο βχίπιβΓΟ, ηδςιιβ 3<1βο

ΓθΓΐη»πι βηίπιχ β]ιΐδ 3ε ριιίεηηίικίίιιβηι 3(1ηίΪΓϋΓ. Αιηο

βιιίηι οου1ο& ηιιιηψιιιιη ιιοη ίηΐϋΓ ρι•οεηη(1ιιηι Ι3017-

»ιΐ3ηΐοκ, β! 0$ ΙβυίΑφίε ηοη αοοεΓδ'κϊκ Γυείδ πιΙ>ποηΐ:ι,

«0(1 £ΐ-3ΐϋδ Πβη 3§οικ1ί5 0ΓΠ31.» , ηιι*1Ϊ3 6Γ3ΠΙ Ιιυρι&οε

ιηιιΐίβπδ , ειΐ)θδ ρΙιίΙο$ορΙιΪ3ηι ιηιιίορβίΌ .κΙηυΓΟΓ :

ηιΙιηίΓΟΓ ηιιΐβιη πι:ΐ£'ΐ8 , ςιιοό τηιιΙϊβΓ ειιιη 05561 , αιΐ

Ιιιιηε ηκκίιιιιι ρ|ιί1ο8θρη*ΐ3 βδΐ ; πιιιΙϊογ, ίηφίηιη, φΐχ

ιηιιΐΐιιοι εΐ 3 ηιιιΐιϊϋ πιβίβ ηικίίΐ. Α ηιιιΐίετε, ίιΐφΐίι,

ίηίίίιιιη ρεεεαΗ, ρετ εαηι οηιηε» ηιοτίί οΙηοχΆ «ιιηιι/ί

(Είί/ί. 35. 33) : ει ίιεηιιη : Ρατνα αϊ φιωΐίοεί ιηαΐίΐία,

ιί αά ηιηΐίετίι ηιαϋΐίιιηι εοιψπιΐντ ( ΙοΊΛ. ν. 26 ). Ει

ΡαιιΙυδ ιΐίείΐ, Λάαηι εηίηι ηοη αϊ άεεερίιιι, ηιηΐίετ αιι-

Ιιηι άεεερία εοηιΐίΐηία ε>1 ίιι ρηζναήαιίίοηε ( 1 . Τίηχ.

8. 14). ΗοεεδίειίΓ ΗΙ.ίπί ιηηχίιηο ηιΙιηΪΓβΓ, φΐο<] Ιαηο.

Γ.ΓΪηιϊιοΐίοηειη (Ιίΐυει-ίΐ , ςικχΐ Ικιηε βεοΐδβΐίοηβηι ι-ε-

]βοοιϊΐ, ηυοιΐ γ.πιιι βδβεΐ οχ ίηουδθΐο βεχιι, ορρπώπα

ίβΐ.ι οιιιηί» αΜδευδβει-ίΐ, Γβςυβίρδη «ϊοειιβπΐ, ίΙΙ,ΐϊ ηοη

Ιβίβδ ηαίιίΓα Γιιίδδο, ?οι1 νοίυηϋΐβ ρπ>ρΓί.Ί(]υβ δβςηίΐίβ,

ΟΙ ηυίε φιοφιβ δβχιιί αά νίιΐυΐίδ κΐδΙί£ίιιπι ΙίοβΓο ροτ-

ιίη^ΟΓβ. ϋοτιΐοηΐίοδίιηι βηϊιη β$ΐ Ιιοο «ιΓιηιηΙ οι ρι•ο-

ΐβΓνιιπι, ει 6Ϊ 3(1 ιη.ιΐίΐίβιη ΰεοϋηοΐ, ηιη^ηα πιηΐη ρη-

1Γ31 ; ιί 3(1 νΪΓΐυΐεηι 86 ηρρίίεοί , .ιπίιιιη πιπί» οαιη

(ΙβϋίιυαΙ , ηιι.ιιη ρι-οροδίΐιιπι ηιυίοΙ.

ΕχροιιϊΐΗΐ• Αηηω οταύο. — Ιο ϊβϊιιΐΓ Ιιχε (ριοφίβ

ιιβίιιηιπι 5Π3Π1 δΐιρεπινίΐ, ηεεβδδίΐβίεηι ρβΓνίείΙ, βΐ

!\8>((Ιιιϊΐ31β ρι•εθΛηα*ί νυΐνχ δίει-ίΐί ΠΙίυηι ίπφοίι-βνίΐ.

ΟΐΙβρΓΟρΙβΓ ΓΙ1Γ8ΙΙΠ1 3(1 ρΓβΟβδ ΟΟΙίΓΐΙβϊΙ , 6ΙΪ3ΙΙ1 ρθ$1

ίιτιροίηιίΛηι βΓ.Ίΐϊαιη 3(1 Ιιιιηε ηιοίπηι Ιοηιιοηδ : Οοη-

ΙϊηηαΐμΐΗ ε$1 ζΟΓ ιιΐίΐιηι ίη Ώοηιίηο, εχαΐΐηΐιιηι ε$1 εοτηη

ηιριηι ίη βεο ηιεο, Οιιϋ Βί^ιιίΓιοεηΐ Ηχο νβιΐκι , ϋοη-

βηηαίιιηι β»ΐ οοτ ιηεηηι ίη Ροιιιίηο, ηιιρβΓ πιε βραιΐ

03Γϊΐ3ΐβηι νβ8ΐΓ3ηι (1ϊ85βΓΐ»Ϊ55β δοίιίβ (π) : 8ΐιρεΓββΙ ηιιηε

11163 φιχ (Ιεϊηεβρβ 8<><|ΐιυηΐιΐΓ , ϊηίοΓρπϊΐοηιιΐΓ. ΰηπι

βηϊηι (ΙίχίδδΟ , 6Όη/?Γηιοίκηι αι ΰοτ ιηβκιη ϊη ϋοηιίηο ,

ιιιοχ 5ΐιΙ)]ιιη νίΐ : ΐχαΐΐαΐυιη <ί( ίοτηη τηιηηι ίιι ΰιο ηΐ£θ

(1. Κ(ο:. 2. Ι). ΟπΊο" 881, ϋοτηιι ηιαηη? Κίοιιίηι 8επ-

ρΐιΐΓ3 Ιιηο (Ηοποηβ βχρο ιιΓι βοίει ; βίειιΐ ςιιαηΰο οΊοϊι,

ΕχαΙίαίπιη β«ί οοτηα ήη% [Ρ$αΙ. 74. 1 1), ει : ΕχαΙίαΐαηι

πι ίοπικ ί*π«ίί ήη» (1. 1(ε3. 2. 10). ΟυίίΙ ίβίΐιΐΓ ι.ηη-

(Ιοηι εοΓηιι ιιοιηϊηηΐ! Ροίρηίίηηι, ρίοπ.-ιηι, είβηίαίβηι,

η ΟΠΚΪ8 3ηϊιη3ηΐίΙ)ϋδ Ιιηηο ιηβΙβρηοΓβηι ηιιιΐιι»ΐιι$ :

Π3πι ϋβιιβ ΟΓη,ιπιεηΙί βε ΐεϋ νϊοβ οοΓηυβ ίΠϊβ 3(1<1ϊ(1ίι,

(Ιΐιϊ1)ϋ8 3ηιϊ85ΐδ ρΓ.τείρϋηπι νίπυηι ρ:ιπ,τιι ;ιπιΐΐίπιι[ :

61 8Ϊευΐ ϊηεηιι» τηϊΐββ , ί(3 ει ΐβυΓυβ βοβηιιε εοΓηΐ1)ϋ8

ρεΓΓαοϋβ οβρίΐιΐΓ. Νϋιϊΐ ίκϊΐυΓ αϋικΙ (Ιίοϊΐ ηχε ηιυϋεΓ,

(|Ι13Π1, Εχ3ΐί»ΐ3 08ΐ8ΐθΓΪ3 Κ163. Εΐ (]ΙΙΟΙΙΙΟ(Ι(Ι 6Χ3ΐΐ3ΐ3?

Ιιι ΰ(ο ηιβο , ίη<|ηίΙ. Ιιίβο ίιι Ιιιΐο ε»1 Ιιχε εβίδϊΐιιϋο ,

ιιΐ (]υ;ε Οπηαηι βΐφιβ ίιτιιηοΙιΠοιη μιΙιγοιπ ηαοβ3(.

ΟΙοπί ειιίπι φΐχ εδί 30 ΙιοιηϊηίΙ)Π8, βίοπβεβηΐϊυη»

νίΙ|ΐ3ΐβιη ίηιίΟΙυΓ, ιιηϋβ Πι υΐ ΓβεϊΙβ ΡΐιΙινοπηίιΐΓ ; 31

ηοη βϊε Οεϊ βΙοΗ2,8β(] ίιηπιοηίΐίδ ιηβηεΐ ϊη ρβι-ρείυιιπι.

ΑΙηπβ Ιιχε ιιΐΓ3ςυβ ρΓορΙιεϋ οΌεΙβΓβηβ , ΐηιιι ίΐΐΐαβ

(ΙεΙιϋϊοίοηι, ςίίηηι Ιίιι}ιΐ8 Ππηΐΐηιεηι, δίε ΙοςιιίΐυΓ:

Οιηηϊι οατο [αβιηιηι , ει Όιηηη ςΙοτΊα Ηοηηηη Ιηιηηηαηι

/Ιο* \ψηί. Εχαηιίι (αεηηηι, ει βο$ «/μι άεήϋι (Ιιαΐ. 40.

(ο) 86ΓΠΚ) ιΙΙρ ίη ςιιο πβκ βχρΙίΜΗϊηΙιιτ, πυί αϋϊΠιΐί
βΓίΐ, ιηΐβταβΗ. ' ■••«••. ■ ■

6. 7). Ββ ϋβί βιιΐβπι κΙοΓία ηοη βίε, 31 ςυοηιοϋυ Τ

ΥίΎοηηι αιιίεηι Ώά ίη ωίετηαηι τηαηβΐ (Ιιαί. 40. 8). Ι«1

(|ΐιο(1 νβΐ ίη 1>3ε ιιιιιΜογο ραιβί. Κε^εβ εηίιη ει ϋυεββ β:

(Ι)ιι.ί«1:γ, (]ΐιί ηιΐιϋ ηοη Ιεπίατυπί, αϊ ίιηηιοΠΛίοπι ροδί

8β ΐ'εϋηηιιβΓοιιΐ ηιειιιοΓΪΗΐιι , 8οριιΙεΓ3 8ϊΙ>ί 8ρ1εη(1ϊ(1»

βχ:ι•(1ίίίοανοπιιιΐ , ει 5ΐηΐιΐ3δ αΐηιιβ εΓΓιςίεπ πιυΐϋ»

πιυΐΐίδ ίιι Ιοείδ ρη&υοΓυηΐ, ει γοπιπι ^εδί.ιπιηι πιοιιυ-

ιτιοηΐ.-ι ϊιιηιιηΐ6Γ3 ΓεΙϊηιιβπιηΐ , ηυηε ΟεειιΙυΓ ει ηβ

ιιοιηϊιιε ηιικίεηι ηοΐϊ δΐιηΐ : Ιιχε 3ΐιΐβηι ηιοϋοΓ υ1)ίψΐ6

βεηιϊιιηι ηυηο εεΙεΙ)Γ3ΐυΓ; ει δϊνβ ϊη δογιΐιϊβιη ργοΠ-

είδε:ΐΓΐ8 , δίνε Ίη Λ^ρΐυιη , δίνε ίη Ιικίϊαιη, δίνε 3»!

ίρβοδ οι•Ι)ϊδ ΙβΓηιΊηοδ, οπιηεδ 3ΐΐ(1ϊοδ {[βδίη ο]ιΐδ άκ»ιι-

Ιηηΐβδ : (Ιοηίηιιβ ψκιηΐιιιη ΙΟΓηηιιη 3 δ"1β ίΙΙιΐδίΓΒΐυΓ,

Ιοίιιιιι Ιιοο Ληιι.ι δυ3 βίοτΐη ηεευρ:ιΐ. Νεε Ιιοο δοΐιιπι

3αΊηΪΓ3ΐίηη6 άφΐιιπι εβί , ςιιοιΐ υΙ)ϊ(}ΐιο ιοιτηπιηι ηχε

ηιυϋβΓ «ιηϊΐιΐΓ ; δεα* ηυοιΐ βιρίβηΐηιη ^ιΐδ βε 1ηηβ3-

ιιϊηιϊΐηίειιι 61 ΙοΙθΓ3ηΙΪ3ΐη οηιηεδ ιιοηιηΐ . Ίιι ορρ'κϋδ ,

ίιι 3§π5, ϊη (ΙοηιίΙ)ΐΐ5, ίη εβδίτίδ, ίιι η.-ινϋιιΐδ, ίιι οΠίοί-

ηίβ, (Ιοηίί|ΐκ: ηιΐδςιιαπι ηοη ΙβικΙοδ ε]ιΐδ .ιικίΐεδ. Οιιο-

Ιίοβ εηίπι εΐ.ιι-υηι βΐίςυεηι Γείΐϋίτο ϋ.ο ρΙ:ιειιοη|,

811311181 ηιΟΓδ ίηΐεΓτοιιίηΐ, »υΐ Ιοιι^ίΙικΙο Ιεηιροπιπι,

βηΐ ([ΐικίνϊδ ηΐίικί , ιιιηηοΐ Ιαιιιοη ςΙοΓία ϊΙΙΊιΐδ ρεΓρείιιο

ΟοΓΟίΐδ , 81 εΐ3ΓΪΐ.ιΐβηι ο]«δ οϋδοιιπίΓε ροιβΓίι ιιεηιο.

Πβηε οο γοπί ει ϊρβη εηκίίοηδ 3ΐιόίΐθΓβ$, <ρι<χΙ ηηη δίι

εοηίυςίβηάιιηι Αά Ηχε 0(1X3 , δεά »ά βιιηι 3 ηιιο 8ογ-

Ιΐ8δίηι.ι ϋοη.1 βροπιπιυδ, αικίοΓοηι Ιι^ϋβ ^Ιοηχ ϊιι<Κ-

631. Γηιη εηίπι (Ιίχίδδοί, ϋοηβηιιβίιιιη αϊ εοτ ηιειιηι

ίη ϋοηιίηο , δΐιΙ)]ιιηχίΙ , ΕχαΙιαΙαηι ειί γοπικ ιιιεκηι ίιι

Πεο ηΐΐο.'άιιρίϊοία ηοοίδ Ιιίδ νεΓίιίδ 8υΙ>ίιΐ(Ιΐε.ιηδ οοπλ,

(]ΐι:ΐ! ηοη ΙβηιβΓβ κίτηιιΐ υηί εοηΐίημιιιιΐ. Νηηι εΐ 3 Ιΐιι-

ηιίιιίΐΜΐδ, ίιιηιιίι , ΙίΙ>βΓ3ΐ3 δίκη, ίρ;ιιοηΓιηί.'ΐιτ] (1ερο$υί ,

δεθΙΙΓΪΐ3ΐ8ΙΙΙ 310,00 ΙίΟΠΟΓΟΠΙ 0ΟΙΙ5Ο(}Ι|ΙΐΙα 5ΙΙΠ1. Ηχο

απίοππ υΐΓβηπε ηοη ΓβεΊΙε ίηνεηίίδίη ιιηιιηι οοηνειιΪΓε.

ΜιιΙιί εηίιη 3 ρεΓίεηΙί8 ΙίοοηηΐϋΓ, ^Ιοηοδηιη οπιεπ

νίΐαηι ηοη Ιιηΐιοηΐ : ηΐϋ εοηΐΓβ βΙοΓί.ι ςιιί(1οπι 61 εΐ3•

Γίΐ.ιΐε ΓπιιιηΙιΐΓ, ρεηευΐίδ Ιηΐϊΐοη οο Ιιαηο ^Ιοη.ιιιι ηοη

ολγοιιΙ. ΥογΙ)! ^παίη, ηιιιΐΐί δχρε ίη (λπογριπ εοη]οεΐί,

3ΐΙιιΙΐοΓί , νβιιεΓιεϊ, δοριιίοπιηιιιι ρεΚυδδΟΓΡδ , βΐίίδςυβ

δΐηιίΓιουδ (τίιιιίηίΙ>ιΐ8 οΐιιοχϋ , (ΙοίικΙο ]ιιΙ)8ηΙβ ιο^ί,-ι

Γίοιηοηΐί.Ί «Ιίιηίδδί βιιηι ίικίο : Ιιι α ριοηα φΐίιίοπι ΙίΙκ•-

Γ31ί 8ΐιη( , οχιοΐ'υηι ργοΙιπι ••ιιη ηηη ηΐιοΐονεηιιιΐ , οι

()β(1εεοδ εοδ ηππιψιαιη ηοη εοηδεφίίΙιΐΓ. ΑΙϋ νίπ ηιί-

Ιίΐ3Γ63 30 ςΟΙΙΟΓΟδί , Οοηίφίι 111)111 .ΊΙιριε βίοποδαιι»

νίνειιιΐί Γ.ιιίοηοιη ;ιηιρΙοχί , οβΙΙίείδ ροποιιΐίδ 80δε ο1)]ί-

είεηΐεδ, ιιιιιΐο βχρβ νιιΐηεη βεείρίυηΐ, ει ροδίΓεηιο

ίιΐΜΓΐηΐιΐΓ.ι ιιιοπο βΟδοπιυιιΐΜΓ : βιςυε Ιιι ρπι: ^Ιογιχ

3Π10Γ6 86ΠΙΓΪ1316 86 ίρδί ρΓΪνβΓΟηΙ.

4. Ηοϊε νβΓο ηιυΐίεπ Ιιχε ιιΐΓβφΐε οοιιΐϊςεΓυηΐ, πι

φΐχ εΐ δεευηίαΐβ δίπιυΙ ει £ΐοπ3 ροΐίΐβ βΜ. ΙιΙοπι ει

ΐιίΐχΐδ ίΙΙίδ ρυεηβ βεεϊιΐίΐ [ϋαη. 3) : η:ιιιι ει ρεηεηΐΐ'πι

ενβδεηιηΐ ε τόξο ΙίΙιβΓ,ιιί, ει ίΙΙυ$ΐι-βδ ίΐιιιΐ Γ:ιεΐί, α,υοι!

διιροΓΐι.ιιιΐΓ3ΐί ηκκίο Ιιιι]ιΐδ εΐεηιεηΐί ρηίοηΐίιιιη διιρο:3-

νίδδοιιΐ. Α(1 Ιιιιηε βηιιε ηιοιίιιηι 0<:ί Ιιοηβίίοία 80 Ιιβυειιΐ:

δίιηυ! εηίιη ει ΙιιΙηηι ει ίΙΙιΐδίΓειη 1;ιΐ(*ίΐιιι- νίοηι, ιριοιΙ

(ΐπίιίοιη ιιίΓυπιηιιε Ιιχε ίρδβ ίηηυεηδ (Ιίεοΐιβΐ : Οοη/Ίτ-

ηιαίηιη ε$1 εοτ ηιειιηι ϊη Οοηιίηο, εχαΐΐαίιιηι εϋ εοτηιι

ηιειιηι ίη Ωεο ηιεο. Νοε δίπιρΙίείΐΟΓ ιΐίνϊι, Ιιι 1)εο, μίΙ,

7η Ώεο ηιεο, %\\Α ίρδϊ υδΐίΓριιηδ οιιιη, (]ΐιί Ιοίί οιΙ>ι

ΐοπ'ΐΐ'ΐιηι εοηιπιυρίϊ οϊΙ. Ηοε ,ιιιίρηι Γεε'ιΐ ιιοη ίΙΙϊυΒ
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νης ίστορίαν έπαναγαγών τδν λδγον. Κα\ μή θαυμά-

σητε, εΐ μηδέπω τής υποθέσεως ταύτης άπηλλάγη-

μεν. Κα\ γάρ ού δύνομαι τήν γυναίκα ταύτην άπδ

της διανοίας έχβαλεΐν της έμής • ούτως αυτής θαυμάζω

τήν εύμορφίαν τής ψυχής, και τδ κάλλος της διανοίας.

[753] Φιλώ γαρ οφθαλμούς δακρύοντας έν εύχαίς, δια

παντός μελετώντας . κα\ χείλη, χα\ στόμα ούκέπιτρίμ-

ματί τισιν έρυθραινόμενον, άλλ' ευχαριστία -η προς

τδν θεδν καλλωπιζόμενον , οίον ήν τό ταύτης ■ ήν

θαυμάζω μένδτιέφιλοσόφηαε, θαυμάζω δέ μειζόνως,

δτι γυνή ούσα έφιλοσδφησε, γυνή, ής πολλο\ πολλάκις

κατηγόρησαν. Άπύ γάρ γνναιχύς, φησ\ν, άρχη αμαρ

τίας, χαϊ δι αύτην άποθνήσκομεν πάπες ' χα\ πά

λιν • Μικρά πάσα κακία προς χακίαν γυναικός • κΛ

ό Παύλος ■ Αδάμ γάρ ουκ ήπατήθη, ή δέ γυνή άπα-

τηθε7σα έν παραβάσει γέ,γονε. Διά τούτο μάλιστα

αυτήν θαυμάζω, δτι τά εγκλήματα ταύτα διεχρούσατο,

ότι τήν χατηγορίαν άπΐθετο, δτι τοΰ διαβαλλομένου γέ

νους ούσα χαϊ κατηγορουμένου, τά ονείδη πάντα άπ-

ετρίψατο, διά τών έργων παιδεύουσα, ότι χάχεΐναι ού

«αρά τήν φύσιν τοιαΰται γεγόνασιν. άλλα παρά τήν

προαίρεσιν χα\ τήν οίκείαν δλιγωρίαν, και δτι έν τφ

γένει τούτω δυνατδν άκρας αρετής έπιλαβέσθαι. Φιλό-

νεικον γάρ έστι τδ ζώον τούτο καΐ εύτονον, χάν εις πο-

νηρίαν άποκλίνί), μεγάλα εργάζεται χαχά• χάν αρε

τής* έπιλάβηται, τήν ψυχήν προήσεται πρότερον, ή

της προθέσεως άποστήσεται.

Ούτω γούν χα\ αύτη τήν φύσιν ένίκησε, κα\ τήν

ανάγκην έβιάσατο, κα\ τή προσεδρία τής ευχής άπδ

μήτρας πεπηρωμένηςτέχνον βλαστήσαι παρεσκεύασε,

Διά τούτο πάλιν έπ\ τήν εύχήν καταφεύγει, κα\ μετά

τδ λαβείν ούτω λέγουσα • Έστερεώβη ι) καρδία μου

έν Κυρ/φ. ϋψώθη κέρας μου έν θεφ μου.'Οτι μέν

ούν, τίέστιν, Έστερεώβη ή καρδία μου ένΚυρίφ,

πρώην ιΐπον πρδς τήν ύμετέραν άγάπην, δήλον ύμϊν

νυνί δέ άναγκαΐον τήν έξης έρμηνεύσαι ίήσιν. Ειπούσα

γάρ• Έστερεώβη ι) καρδία μου έν Κνρίφ- έπήγα-

γεν ■ ' ΥψώΟη κέρας μου έν θεφ μου. Τί έστι, Κέρας

μου; Και γάρ συνεχώς ταύτη κέχρηται τι) λέξει ή

Γραφή, ώς όταν λέγη• Ύψώθη κέρας αντοϋ, κα\,

'Τψώθη κέρας χριστού αντοϋ. Τί ποτ" οΰν λέγε•, χέ

ρας ; Τήν δύναμιν, τήν δόξαν, τήν περιφάνειαν, άπδ

μεταφοράς τών άλόγιυν ζώων αϋτδ τιθείς » ■ χα'ι γάρ

έκείνοις άντ\ δόξης χα\ όπλου τδ κέρας μόνον ένέθηχεν

δ θεδς, χάν άποβάλωσι τούτο, τδ πλέον άπέβαλον τής

δυνάμεως ' κα\ καθάπερ άοπλος στρατιώτης, ούτω κα\

ταύρος χωρ\ς κεράτων (Ιαδίως άλίσκεται. Ουδέν οΰν

διά τούτου άλλο φησ\ν ή γυνή, άλλ' ή, δτι'Γψώθηή δόξα

μου. Κα\ « πώς ύψο'Όη ; Έν θεώ μου, φησί. Διά τούτο

χα\ ασφαλές τδ ΰψος εστί, βεβαίαν κα\ άκίνητον έχον

τήνδίζαν. Ή μεν γάρ παράτων ανθρώπων δόξα, τών

δοξαζόντων μιμείται τήν εύτέλειαν, όθεν και μεταπί-

πτει όαδίως ■ ή δε τού θεού ούχ ούτως, άλλα ακίνητος

μένει διά παντός. Κ α\ ταύτα αμφότερα δηλών δ προ

φήτης, κάκείνης τδ εύμετάπτωτον, κα\ ταύτης τδ μό-

νιμον, ούτως έλεγε • Πάσα σάρζ χόρτος, καΐ πάσα

[734] δόξα άνθρωπου ώς άνθος χόρτου. ΈξηράνΟη ύ

χόρτος, χαϊ τό άνθος εξέπεσε. Περ\ δε τής τού θεού

ούχ οδτως, άλλα πώς ; Τύ δέρ'ήμα τοΰ θευΰ είς τον

αιώναμένει. ΚαΙ δήλον τούτο κα\ άπδ ταύτης τής γυ

ναικός. Βασιλείς μεν γάρ κα\ στρατηγοί κα\ δυνάσται.

πολλά πραγματευσάμενοι πολλάκις, ώστε αυτών άλη-

στον γενέσθαι τήν μνήμην, χα\ τάφους λάμπρους οίχο-

δομησάμενοι, χα\ ανδριάντας άναστήσαντες, κα\ εΐκό-

νσς πολλάς πολλαχοΰ,κα\ κατορθωμάτων υπομνήματα

μυρία χαταλιπόντες, σεσίγηνται, κα\ ουδέ άπδ ψιλής

προσηγορίας είσί τινι γνώριμοι• αύτη δέ ή γυνή παν

ταχού τής οικουμένης άδεται νύν κάν είς Σκυθίαν

άπέλθης, κάν είς ΑΓγυπτον, κάν είς Ινδούς, κάν είς

αυτά τά πέρατα τής οικουμένης, πάντων άκούση τά

κατορθώματα τής γυναικός ταύτης άίόντων, κα\ πά-

σαν απλώς, δσην ήλιος έφορά γήν, ή δόξα τής "Αννης

καταλαμβάνει. ΚαΙού τούτο μόνον έστ\ τδθαυμαστδν,

ότι πανταχού τής οικουμένης άδεται ή γυνή, άλλ' δτι

τοσούτου παρελθόντος χρόνου, ού μόνον οΰκ έσβέσθη

τά τής ευφημίας αυτής, άλλα κα\ αύξεται χαϊ επι

τείνεται πολλφ πλέον, κα\ τήν φιλοσοφίαν αύτη; χοΛ.

τήν ύπομονήν καΐτήν χαρτερίαν άπαντες Γσασι, καΐ έν

πόλεσι καΐ έν άγροϊς, καΐ έν οίκίαις, καΐ έν στρατο-

πέδοις, κα\ έν πλοίοις, καΐ έν έργαστηρίοις, κα\ παν

ταχού τής γυναικός έγκωμιαζομένης άκούστ) ταύτης.

"Οταν γάρ δ θεός τιναδοξάσαι βουληθή, κάν θάνατος

έπιγένηται, κάν χρόνου πλήθος, κάν άλλο ότιούν, μέ

νει τά τής δόξης εκείνης άνθούντα διηνεκώς, καΐ ου

δείς έπισκοτήσαι α τή περιφανεία ταύτη δυνήσεται.

Διά τούτο καΐ αυτή παιδεύουσα τους άκούοντας απαν

τάς, ότι ού χρή καταφεύγειν τοίς έπικήροις, άλλ'

όθεν βέβαια καΐ ακίνητα ήμίν μένει τά αγαθά, είπε

τδν τής δόξης αίτιον. Ειπούσα γάρ, δτι Έστερεώβη

ή καρδία μου έν Κνρίφ, έπήγαγεν, ΎψώΟη χέρας

μου έν θεφ μου, ,διπλά ενταύθα ήμΤν αίνιττομένη

τά αγαθά, άπερ δύσχολον συμβαίνειν ταχέως. ΚαΙγάρ

τοΰ σάλου, φησ'ιν, άπηλλάγην, κα\ τήν άτιμίαν άπεΟέ-

μην, και ασφαλείας άπίλαυσα, κα\ δόξης μετέιχον.

Ταύτα δέ αμφότερα ούκ άν τις Γόοι όαδίως άλλήλοις

συ'/τρέχοντα. Πολλο\ γάρ κινδύνων μέν άπαλλάττονται,

έπίδοξον δέ ούκ έχουσι βίον έτεροι πάλιν δόξης μέν

άπολαύουσι κα\ περιφανείας, κινδυνεύειν δέ αναγκά

ζονται διά τήν δόξαν ταύτην. ΟΓόν τι λέγω• πολλοί

πολλάκις τδ δεσμωτήριον οίκήσαντες, μοιχοί κα\ γόη-

τεςχα\ τυμβωρύχοι, και οι έτερα τίνα τοιαύτα ήμαρ-

τηκότες, είτα άπό τίνος φιλανθρωπίας βασιλικής

αφέθησαν τοΰ οικήματος• ούτοι τής κολάσεως μέν

απηλλάγησαν, τά δέ ονείδη ούκ άπετρίψαντο, άλλ'

έχουσι τήν αίσχύνην έπομένην αύτοίς. "Αλλοι στρα-

τιώ:αι γενναίοι τδν έπίδοξον κα\ περιφανή βίον διιύ-

κοντες •, (5ιψοκινδύνω; εαυτούς τοίς πολεμίοιςένδόν-

τες, πολλά πολλάκις έλαβον τραύματα, κα\ έσχατον

άωρον υπέστησαν θάνατον ούτοι δόξης έπιθυμήσαν-

τες, ασφαλείας έξέπεσον.

δ*. Έπ\ δέ τής γυναικός αμφότερα ταύτα συνέβη, καΐ

ασφαλείας άπέλαυσε κα\ δόξης έπέτυχεν. Ούτω κα\

έπ\ τών τριών παίδων έγένετο• κα'ι γάρ κινδύνων [735]

απηλλάγησαν διαφυγόντες τδ πΰρ, κα\ περιφανείς

έγένοντο, υπέρ φύσιν τού στοιχείου νικήσαντες τήν

δύναμιν. Τοιαύτα τού θεού τά κατορθώματα* δμού

γάρ λαμπρόν και ασφαλή χαρίζεται βίον. "Απερ ούν

αμφότερα και αύτη αίνιττομένη Ιλεγεν. Έστερβώβη

ή καρδία μου έν Κυρίφ, ύψώθη χέρας μου έν θεφ

μου. Ούχ απλώς είπεν, Έν θεφ, άλλ', Έν θεφ μον,

τδν κοινόν τής οικουμένης Δεσπότην αρπάζουσα πρδς

έαυτήν. Τούτο δέ έποίησεν. ούκ έλαττούσα αυτού τήν

* 0οΙ&. βΐ Κ»•)-, άρετήν.

* &>ΙΗ. «Ιιιο εΐ Κρρ. μετατιδείΐ.

' 2ιο <ΌΙ(?, «Ιιιο βΙ Κ«•£. Ηχε νίιίιϋ επα! ία Ι.ιΐιΐο.

■ Πρ•}. επισχοτίσαι.

1 Κρ^ βίον αίδούμίνοι [[οτΙε αάούμινοιΐ ^ιψ.
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διισ-οτείαν, άλλα τδν οίχείον ίρωζα ένδεικνυμένη τε

κα'ι παραμυθουμένη. Τοιούτον γάρ τών φιλούντων τδ

ίΟβς• ούκ ανέχονται μετά πολλών φιλίΐν, άλλ' έςαιρέ-

το»ς και ιδιαζόντως βούλονται αυτών ένδείκνυσθαι το

φίλτρον. Ούτω κα\ ό Δαυίδ ποιεί λέγουν •• Ό θεός, ό

θεός μον, πρύς σέ ίρΟρίζω. Ειπών γαρ την κοινήν

αυτού δεσποτείαν, είπε καΐ την ίδιάζουσαν την έπ\

τών αγίων. Και πάλιν, Ό Θεός, ο θεός μου,

πρόσχες μα- ίνα τΐ έγχατέΛιπές με; Και πάλιν

'Κρώ τώ θεώ" ΆντιΛήπτωρ μον εΙ• ψυχής γαρ ζεού-

ση; και θερμής κα\ διακαιομένης ΰπδ τοΰ -(50ου ταύτα

τά όήματα. Ούτω καΐ ή γυνή αύτη έποίησεν. Άλλα

το μβν ανθρώπους τοΰτο ποιεΐν, Οαυμαστδν ουδέν

όταν δε Γδης τδν θεδν τοΰτο ποιοΰντα, τοτεέκπλάγηθι.

Καθάπερ γάρ οίτοι ου κοινή μετά τών πολλών αύτδν

καλούσιν, άλλα κα\ ιδιαζόντως εαυτών αύτον βούλονται

είναι θεόν οΰτο) χα\ αύτδς, οϋ κοινή μετά τών άλλων

οησ\ν αυτών είναι θεδν μόνον, άλλα και ιδιαζόντως

αυτών. Διά τούτο λέγει, Έγώ εϊμι ό θεός Άβρατιμ

χαϊ Ίσαάχ χαϊ Ιακώβ, οΰ συστέλλων αΰτοΰ τ+ν δε

σποτείαν, άλλ' έχτείνων μάλλον ού γάρ ούτω το πλί-

0ος τών αρχομένων, ώί ή αρετή τών βασιλευομένων

δείκνυσιν αυτού τήν αρχήν ουδέ ούτω χαίρει καλού

μενος θεός ουρανού κα\ γής, κα\ θαλάττης, και τών

έν τούτοις, ώς χαίρει καλούμενος θεδς Αβραάμ και

Ίιαάκ χα\ Ιακώβ. Κα\ όπερ έπ' ανθρώπων ού γίνε

ται, τούτο έπ\ τού θεού συμβαίνον έστιν ίδείν. ΟΤόν

τι λέγω• επί τών άνθρώποιν άπδ τών δεσποτών ο!

δούλοι καλούνται, κα\ ούτως ΕΟος άπασιλέγειν,Όδεϊνα

επίτροπος τού δεινός, ό δείνα οίκονόμος τοΰ δεινός,

στρατηγού χα\ υπάρχου- ούδε\ς δέ φησιν, Όδείνα δ

ύπαρχος τούδε τού επιτρόπου, άλλα τους ελάττονας

άπδ τών μειζόνων άε\ καλείν είώθαμεν. Έπ\ δε

τού θεού τουναντίον γέγονεν ού γάρ μόνον Αβραάμ

τού θεού λέγεται, άλλα χα\ ό θεός τού Αβραάμ, κα\

ο Λεσπότης άπδ τού δούλου καλείται. Τούτο γοΰν αύτδ

κα\ * Παύλος έχπληττόμενος έλεγε• Δί' ην αΐτίαν ονκ

έπαισγϋνεται ό θεός, θεύς καΛεΤσΟαι αυτών. Ούκ

έπαιαχύνεται, φησ\ν, ό Λεσπότης άπδ τών δούλων

καλείσθαι. Αιά τίοϋκ έπαισχύνεται ; ε!πέ τήν αϊτίαν.

Ίνα μιμησώμεθα καΐήμεΐς. ΆΛΛ' εκείνοι ξένοι χαϊ

παρεπίδημοι ήσαν, φησίν ι>. Κα\ μήν κα\ διά τούτο

έπαισχύνεσθαι δει• ό γάρ ξένος ευτελής και ευκατα

φρόνητος είναι δοκεϊ. Άλλ' εκείνοι οι άγιοι ού τούτον

ήιαν ξένοι τδν τρόπον, 8ν ημείς νομίζομεν, άλλ' έτε

ρον \Ίού\ τίνα και παράδοξον. Ημείς μέν γάρ ξένους

εκείνους καλούμεν τους τήν αυτών πατρίδα άφέντας,

καΙ είς έτέραν γήν έλθόντας• εκείνοι δέ ούχ ούτως

ήιαν ξένοι, άλλα τής οικουμένης άπάσης ύπεριδόντες,

χΑ μικρλν είναι νομίσαντες τήν γήν, πρδς τήν έν

τοις ούρανοίς πόλιν έβλεπον, ού δι' άλαζονείαν, άλλα

διά μεγαλοψυχίαν, ού δι' άπόνοιαν, άλλα διά φιλοσο-

φίαν. Επειδή γάρ έσκέψαντο τά έπ\ γης άπαντα,

ν.Α είδον δτι 4εί κα\ άπόλλυται, καΐ ουδέν ενταύθα

βέβαιον κα\ άκίνητον, ού πλούτος, ού δυναστεία,

ού δόξα, ούκ αυτή ή ζωή, άλλ' έκαστον έχει τέλος,

καν πρδς τδ οίκείον επείγεται πΐρας, τά δέ έν τοις

ούρανοίς ού τοιαύτα, άλλα ατελεύτητα κα\ αθάνατα,

£'ί).οντο ξένοι τών ρεόντων κα\ παρατρεχόντων γενέ

σθαι, ίν' εκείνων τών μενόντων έπιλάβωνται. Ξένοι

τοίνυν ήσαν,ού τώ μή έχειν πατρίδα, άλλάτώ πατρί-

δ,ς έφίεσθαι της άε\ μενούσης. "Οπερ ουν κα\ αύτδς

* Ούτω και 4 προφήτης έποίει λέγων ί 'οΙΙιγγΜιη Π 1!»•-

" "Οτι Εένοι χαϊ ιιαρεπίΐΤ|(ΐοί είσί φησι 0ο!1»βΓΐ. ει 11β£.

παραδη)ών Ιλεγεν Οί δέ ταύτα Λέγοντες, έμφαΐ-

νονσιν δτι πατρίδα ζητονσι. Ποίαν, είπε, πατριέ;

άρα τήν προτέραν, ήν άπέλιπον; Ούχ\, φησί" Ει γάρ

έχείνιις έμέμνηντο, έίχον αν καιρόν άναχάμψαι-

νυν δέ κρείττονος ορέγονται, τουτέστιν, επουρα

νίου, ής τεχνίτης χαϊ δτ^ιιονργύς ό θεΰς. Αιά

τοΰτο ούκ έπαισχύνεται ό θεύς χαΛεΐσθαι αυτών

θεός.

ε'. Μιμησώμεθα δή χα\ ημείς τούτους, παρακαλά-

ύπερίδωμεν τών παρόντων, έπιθυμήσωμεν τών μελ

λόντων, λάβωμεν τήν γυναίκα ταύτην διδάσκαλον, κα*.

πρδς τδν θεδν άε\ καταφεύγωμεν, κα\ παρ' εκείνου

πάντα αίτώμεν. Ουδέν γάρ ευχής ίσον κα\ γάρ τά

αδύνατα αύτη ποιεί δυνατά, καΐ τά δύσκολα ρ"άδια.

κα\ τά δυσχερή ευθέα καθίστησι. Ταύτην κα\ ό μα

κάριος Δαυίδ χατώρθου• διδ καΐ έλεγεν Έπτάχχς

της ■ημέρας βνησά σε επί τά χρίματα της δικαιο

σύνης σον. Ε! δέ βασιλεύς άνήρ μυρΕαις βαπτιζόμε-

νος φροντίσι, χα\ πανταχόθεν περιελκόμενος, τοσαυ-

τάκις της ημέρας παρεκάλει τδν θεδν, τινά άν Εχοι-

μεν άπολογίαν ή συγγνώμην ημείς, τοιαύτην σχολήν

άγοντες, κα\ μή συνεχώς αύτδν ίκίτεύοντες, κα\

ταύτα τοσούτον μέλλοντες καρποΰσθαι κέρδος ; Άμή-

χανον γάρ, άμήχανον,άνθρωπον μετά της προσηκούσης

προθυμίας εύχόμενον, κα\ παρακαλούντα τδν θεδν

συνεχώς, άμαρτεϊν ποτέ. ΚαΙ πώς, έγώ λέγω. Ό

διαθερμάνας αύτοΰ τήν διάνοιαν, κα\ τήν ψυχήν άνα-

στήσας, κα\ πρδς τδν ούρανδν έαυτδν μετοικίσας, καΐ

ούτω τδν Δεσπότην τδν εαυτού καλέσας, κα\ τών

αμαρτημάτων άναμνησθε'ς, κα\ περ\ της συγχωρή-

σεως τούτων αύτψ διαλεχθείς, κα\ παρακαλέσαςϊλεων

γενέσθαι χα\ ήμερον, άπδ της έν τοίς λόγοις τούτοις

διατριβής πασαν άποτίΟεται βιωτικήν φροντίδα, χα*.

πτεροΰται, κα\ τών ανθρωπίνων παθών υψηλότερο;

γίνεται• καν έχΟρδν Γδη μετά τήν εύχήν, ούκ έτι ώς

έχθρδν δψεται• κάν γυναίκα εύμορφον, ού κατακλα-

σΟήσεται πρδς τήν δψιν, τοΰ πυρδς τού κατά τήν εύ

χήν Ινδον μένοντος, κα\ πάντα άτοπον λογισμδν δι-

ωΟουμένου. Άλλ' έπε\ ανθρώπους ['57] ϊντα; εϊκδς κα'.

είς ρ"αθυμίαν έμπεσείν, έπειδάν παρέλθη μία κα\ δευ

τέρα ώρα κα\ τρίτη μετά τήν εύχήν, χα\ Γδης τήν γενο-

μένην σοι θερμότητα χατά μιχρδν ύπθ(1όίίν μέλλουσαν,

δράμε ταχέως πάλιν έπι τήν εύχήν, κα\ καταψυγείσάν

σου τήν διάνοιαν θέρμανον. Κάν τοΰτο ποιής διά πά

σης της ημέρας, τά μεταξύ διαλείμματα τή πυκνότητι

των ευχών διαθερμαίνων, ού δώσεις τώ διάβολοι

άφορμήν και είσοδον κατά τών σών λογισμών. Κα\

Οπερ άριστοποιούμενοι καί πίνέιν μέλλοντες ποιοϋ-

μεν, έπειδάν Βωμεν τδ θερμανθέν ύδωρ καταψυγέν,

έπ\ τής έσχάρας αύτδ τίθεμεν πάλιν, ώστε διαθερ-

μανθήναι ταχέως• τοΰτο κα\ ενταύθα ποιώμεν, χα\

καθάπερ έπ' ανθράκων, τής ευχής, τιθέντες ημών τδ

στόμα, ούτω πάλιν άνάπτωμεν ημών τήν διάνοιαν είς

εύλάβειαν, κα\ μιμώμεθα τους οικοδόμους. Κα\ γάρ

εκείνοι πλίνθους μέλλοντες οίκοδομεϊν, διά τδ τής

ύλης σαθρδν ξύλοις μακροϊς άποσφίγγουσι τήν οίκο-

δομήν, κα\ ουδέ διά πολλοΰ τοΰτο ποιοΰσι τοΰ δια

στήματος, άλλα δι' ολίγου, ίνα τή πυκνότητι τών

ξύλων τούτων άσφαλεστέραν τήν συνθήκην τών πλίν

θων έργάσωνται. Τοΰτο και σύ ποίησον, καϊ τάς βιω-
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(ΙοιιιΊιι'ηιηι πιιηιιβιΐδ, Μ•ϋ ϊΐκιιη βιηοΓβιιι ίηάίειιηδ 30

Γονβηδ. δίο ειιϊιη 3ΐιι;ιΙυιεδ δοΐειιΐ : ηοιι ΓεπιηΙ ηηα

011ΙΚ ιηιιΐΐίδ ηιηΟΓΟ, δει] εχϊηιίυιη φιειικίκιη 30 ροοιι—

ΙΊίΓΟίη «ηοΓβιιι ρπτ. δβ Γοιτβ νοίαηι. δίε βΐ Ρβνίϋ

(ΙίοβοβΙ, ϋβαι, Οίΐιι ηιεηι, αά Ιε ιιιαια νϊρϋο (ΡιαΙ. 62.

1). Νοιιιίιιαΐ» οηίιη εοιηιηοηί ο]αδ άοπιϊιιβίΊοηβ, :ΐ(1ϋί-

(Ιίι β;ιηι ςιια ρβοιιΐίβπίβι• 53ΐιοΐοπιηι Οοιηίιιυδ βκΐ. ΕΙ

ι (ΐι-ίΐιιΐ), ϋιΐιι »ιβ«ί. ίηίεηάε Ίη ηιε; άπατε άει-εΐΐηηΐιΐϊ

νιε (ΡιαΙ. 21. 1) ? Ει πΐΓβυιιι, ϋκαηι Ωεο, ΡτοΙεεΙοτ

ηιεαι ει (ΡιαΙ. 90. 2) : 3ΐιίιηα: ειιίπι ΓβΓνεηΐίδ βοοβηδχ"-

ηιιο (Ιοδΐάβπο βυιιΐ Ικεγ. νβι•Ι«. Ιιΐβτη βΐ ηα.0 ιηυΐίει•

Γόοι! ϋϋϋεΓϋπι Ιιοιη'ιηεδ ίΐη ίηοβΓΟ ηίΐιϋ πΓιιυπι : ειιηι

νοπ) ϋειπη Ι<οε ίρδηιη Γ;ιοβιβ νίάβιϊκ, Ιυπι ιπογϊΙο

οΙιείυρεΓηίδ. φιιεπιηϋΊηοϋυιη ειιϊηι Ιιϊ ιιοη ίη οοηιιηυηβ

ϋΐιιιιι ίιινοεαιιΐ, ρι-ορτίιιιιι ί.ιοίειιϋο, μιιιιιι οιιιη ε$δο

νοίιιηι : ίΐβ ει ϊρβε ηοιι δοΐυιη εοηιηιιιιιίΙεΓ ιιιι.-ι ευηι

ιιΐιίδ βοηιιιι εΐίιιηι ϋοιιηι 88 ρι οΐϊΐεΐιιΐ', βειΐ | τίνιαίηι

ίρδΟΠΙΙΙΙ. ΟίΚψΓΟρΙΟΓ (1ι(:θΙ);ΐΙ, Ε()0 111111 ΰίΙΜ ΑΟΓπ/κίΠΙ

.7 Ιιααε Η Ιαεοίι (Εχοά. 5, 6) : ικιη οοηίΓαηεηβ δΐιιιιη

ίιιιρεπυιιι, δει! εχίεηιΐβιΐδ ροΐϊυβ ; ηοιι εηίηι (:ιιη ηκιΐ-

(ίΐυοΊηε <>η1>ιΙίΐθΓΐιιιι, ηηηηι εοηιιη νίηυιε ηιοηΜπιΙ

ίιηρει-ίιιιιι διιυπι ; ιιοφιε Ιαηΐιιηι Οειιβ εα:|ί, Ιειτα» ,

ιηβπδ ει βοπιηι α,ιωβ ίιι είδ δΐιηΐ :ιρρο1Ι:ΐΓΪ μ:ιικ1εΐ ,

ηιΐ3ΐιΐιιιιι κι ϋοιίδ ΑυΓηΙιαηι ει 1&»:ιε ει .1;ιγ«ι1ι νοεείυΓ.

ΕΙ ςηοά" ίιι Ιιοηιίιιίοιίδ ιιοη δοΐεηιιΐδ, ίιι ΰεο νίϋοΓβ

ΙίεεΙ. ΕχεηιρΗ οαυ&η : ηριηΐ Ιιοηιίηε$ η αοιηίηίδ 8βι•νΐ

ηρρεΙΙιιΐίιιιιεηι δΐιηιυηΐ, εΐ ϊια οιιιιιεδ ει ιιιοι ε Ιοο,υί-

ιηιΐΓ : 111ε ν«1 ϋΐε ρι•οουΓ3ΐθΓ αυΐ (ΙϊδρίϊΐιββίοΓ ΜΓιιιβ,

νεί ίΙΙίικ (Ιυείδ ει ρπεΓεεΙί : ηειηο αιιίεπι δίο ΙοφιίΙηΓ,

111ε νεί ΠΙε ρικΓβεΐιΐδ ΠΙίιΐδ ριοοιίΓηίοπδ 3υΐαΊδρεηδη-

Ιοπϋ : 50(1 ηιΐηοΓεϊ α ιιι«]οποιΐ8 ββιηρβΓ ιΙοηοηιϊηαΓβ

οοηδίιενίπιυδ. Ώε Οεο :ιιιΙειη γοιιΙι•;• ίιι : ικιη βοΐιιιη

«ηίπι ΛΙιΐ"ΐ1ι:ιιη Γ>βί 6*86, βειΐ Οουβ ειίβηι ΑΙ>Γη1»αιηϊ

ιϋεϊΐΛΐΓ, ηΐηιιε ίΐ:ι Ιΐοηιίηιΐδ η δβηο ηηπιίηαίιΐΓ. ΙΙοε

ίιίεηι ίβίΐιιι- εΐ ΡηηΙιιδ ευιη .'κΐιιιίπιιείιιΐ' , ϋίεοΐιαΐ :

Οηαηιοπτεηι ιιοη εηιύειάΐ ϋειιι «οίοπ Ωειι$ ίμιοηιιη

(ΙΙϊΰΐ. 11. 16). Νοιι ε-πιΐιβδοϋ, ίηΐ)ΐιίΐ, Οοιηίηυδ 3

*ει•νί5 3ρρεΙΙαΐίοηεηι δίπικτι•. Πιι.ίγκ ηοιι επιΙιε$εϊ( '!

(Ιίε πιΐϊοηεηι. Μιπίπιηι ιιϊ ει ηοδ ειιηι ίιηίίειηυΓ. (ίΜα

Ιιοιρίίβι ειαηΐ, ίικρήι, εΙ αάνακν (ΙΙ/ΉΙ. ν. 15). ΑίςιΓι

νεί ο1> Ιιοο ίρβιιττι εΓυ!>ε$εεΓε οροι-ΐι όαΐ : Ικιβρεδ εηίηι

νΐΐϊδ ει εοηΐεηιιιεηιΐιΐδ ε$$« νίιίεΐυι*. Αι ϊΙΗ $3ΐιοιϊ ηοιι

εο ιιιοιίο Ιιο8|)'ι108 ι•γ;ιιιι, (]ΐιο ηοδ ριιίαηιυβ, μ•(Ι :ιΙί<>

ςιιοιίπιη πιίηίηιε νιιΙ^η. Νο$ Ιιο8ρίΙε8 808 3ρρε1ΐ3Γβ

βοίειηιικ, ιμιί ΐ(Ίκ•Ι;ι 8υ3 ρ:ιΙι•ϊ;ι ίη η1ϊι.•ιι:ιιη ΓΟ^ίοιιεπί

ροΐ'νεηϊιιιιΐ : ίΙΙί νεΓΟ ηοη ϊΐ:ι 6Γ3ΐιΙ Ιιο.νρίΐεδ, 58(1 ηικκΐ

οΐ'υειπ ιιιιίνεΓδίιιη οΌβρίεεΓεηΙ, ει |:ιιν;ιηι ρυΐ3ΓεηΙ

688ε Ιει-πιπι, ϊ(1 παίεβίεπι ίΐΐηηι εϊνΐιβίεηι ΓεΒρίείευβη!,

ηοη 3ΓΓ0^3ΐιΙί3, βεϋ ιη:ι»ιι.ιιιιιιιίΐηΐο ; ηοη ίηδοΐεηΐίβ ,

βειΐ ρΐ'ΐιρίει- δ;ιρίβηΙί,ρ. δΐιηΐίιιιιι. Ρθ8ΐο.ιΐ3ΐη ιμιϊιιι εοιι-

ΐεηιρίηΐί βυηΐ ΐοτΓεηα υηΐτβηα, ει αιιΊιικκΙνεΓίεπιηΐ

Πυχ3 8888 61 ιιιθΓΐ3ΐί», ιιοο ΐ|ΐΜ(1(ΐιι:ιηι Ιιίε Ιίηιιιιιιι 3111

ΒΙίΐΙιίΙε, ιιοη ιΐίνίιίηβ, ιιοη ρο1ειιιί;ιιη , ιιοη ^Ιοιϊ.ιιιι ,

ιιοη νίΐίΐιιι Ίρ83ΐη, 8ει1 δίιιβιιΐϊ Πικ-ιιι ΙιηΙιειν, εΙ ;»1

βιιυηι (|υο(1ΐ]ΐΐ6 ρΓορεΓ,ίΓε Ιεπηϊηιιιη : 60ΐΙβ8ΐί.ι νεΓΟ

ηοη Ι3ΐίη, $8(1 Ϊη0ιιίΐ3 ίηιηιοΓϋΙΐβηιιβ, ιηαίιιειιιιιΐ Ιιοκρί-

ΙΡ8 8856 ίη ΓβΙηΐδ Ουχίδ ει ρι•χΐ<:ϊ•Ι:ιΙ)εηίίυπδ, ιιϊ ρεΓ-

ιιι:ιηειιΐε8 ϊΙΙβδ ηδβεηηϊ ρο88βη(. Ηοβρϊΐβδ ίβίΐιΐΓ ογπιιΙ,

ιιοη φΐοά ραΐΓίϊΐη ηοη ηαυβΓεηΐ, δοα" <\ηοά βοιηρίΐοΓ-

η«ηι ΜΙ» ηι ρ.ι1ιϊ.•ιηι ^6Μ(I6^αΓβηι. Οικία* φΐίϋειη βΐ ϊρδο

δΐβιιΜίεβηίΙο αίεβίιβΐ : (}ιιΊ αιιίειη ΙαΙία Ιοφιιιηίιιτ, ρη-

Ιήαηι «β τεφάτεη οιίεηάαηί (Ηώτ. 11. ϋ-16). (}ιιηιιι

ρηίπαιη, οϋδβειο ? ιιιιιιι ρήοΓεηι ϊΐΐίηι ςυιιπι ΓεΙίηιιε•-

Γυηΐ ? Μϊιιϊηιβ, ίηαιιίΐ : 5ϊ οιίιη ί//ί«ί τεεοτάαίχιηίατ ,

ίηίροπιηι βίι εταΐ ίΙΙο τεάχτε : ηηιιε αιιίειη ηιοίίοτεηι άβ•

αάεταηι, Ιιοε να ναΐειίειη, οαμα ορί[(•χ εί πεαίοτ ΰεηι

ειί. Ιάεο ηοη ετιώαάΐ ϋαιχ νοεαή ϋειιι ΐριοηιηι (Ιΰϊά.

ν. 10).

5. Αίΐίάαε ρτεεαή άεοεηχιΐΒ, ει οταΐϊοηεί εηοΓαι ηε-

ροιϊί* ϊηίετροηετε : Ιιοε εοηβΓηιαίητ εχαηρϋι (Ι εοηι-

ραταιίοηίοιίί ειιηι εχ ρηιηάίο ίιιιη ε (αΰνοηιηι απΊ/Ίαο

άεάιιείϊ* ; α/[εείιΐί ρτα-είραα ραη οηιΐϊοιη*. — Ηθ9

ί^ΊΐϋΓ ηοδ φιοψιο ίιηίίειηυΓ; ο'βδρίεί.ιηΊΐΐδ ρΓ3ε-

86ΐιΙΪ3, οοηειιρϊδεαπιιΐδ Γιιΐυια : ιιΙ.ίιιιιιγ ηηε ηιυΐίειβ

ιη.ι^ϊδίηι, ει αά Οειιηι δεηιρει• οοηΓιιςίβηιυδ, ;ιΙι ϋΐο-

(|ΐιο οιιιιιήι ϋεροδεηηιιΐδ. ΝίΙιϊΙ εηίηι ρΓβεηΙίοιιί χιριαίε:

63 ςιιίρρβ 681 ςιιχ εχ ίηιρο58ί{)ίΙΜΐϋ$ ρο8δίΙ)ί1ϊ3 Γαείι,

εχ οΊΓΙίείΙίυυδ ΠιείΙίβ, βΐ εχ Ι' τΐυο&ίβ ηχία. Ιΐαηο Ιιε.-ι-

Ιιικ ηιιοιριε Ι)ανίιΙ :κ1ΙιίΙ)εΙ.ΐ3ΐ ; ΊιΙεικριε (ΙίεεΙυΐ : Λ'ε-

ρΐϊε$ ίη άίε Ιανάανί Ιε ρτορίετ ]ιιάϊαα )ΐαΐί'.ία; ίνα; (ΡιαΙ.

118. 164). Ουηϋ δι γοχ, ϊιιΐίιιϊΐίδ ειΐΓΪδ ίηιηιβΓδυί, ει

ίη Ιηιη νβΓΪβ ιϋδίΓβεΐιΐδ, ΙοΙϊεδ ίη ιϋε |ιιεε;ιΙιηΙιιι• Οειιηι :

(|ΐΐ3ΐη ιΐεΐ'εηδίοιιεηι ηυι νεηϊαηι ΙηιΙκτε ροίειίπιηϊ ηοδ,

(|ΐιί ίιι ί.ΊΓΐΐυ οΐίο (Ιεμίιηιΐί, ιιεο Οιηειι ΜΙιιηι 38δί(1ιιβ

οΓαιηιΐδ, ίιίαιιε ευηι ίικΙε ΚιηΐΗδ Γΐ'υείιΐδ κίΙ ιιοηίδ ρεο-

νοηΐιιπίδ ? Ιηιρο8δΜιίΙε εηίηι, ίιηροδδίυίΐε εδί, ίηιμιιιιιι,

Ιιοιηίιιειιι ηιιη ιΐεεεί :ιΙ:ιει•ίΐ:ιΐη ριεεηιιίειη, 81 3&δϊααβ

Ι)ειιηι ΟΓαιιΙειη, ιιηιΐ|ΐιιιιη ίιι ρευειιΐιιιιι ίηεί<ΙεΓ6. 1(1

ήΐΐ3 Γ3ΐίοηε Γι;ιΐ, ]:ιιη (Ιίεΐιιηΐδ δΐιηι. ϋ"ί ηιεηίειη Βίωιη

αεεοικίίΐ, ει αιιίηκιιη ειοχίι ηΐφιε η (Ι εχΊϋδΙίη Ιγ.ίιι^ιιι-

Ιίι, εί ίΐκ Οιιηιίηιιιιι δΐιηιιι ίηνοεανίΐ, ρεεε:ιΐίδΐριε ίο

ηιειικίΓίΛΐη ιειίηείίδ, (1ε εοι ιιηι ιτηΓι^ίοιιε ευηι Μία

εοΙΙοιμιιιΙιΐδ εδί, οϋ^εειιιηδ υΐ ρΐηοβίιΐδ 30 ρΓορίΙίιιδ

;•ΊΙιί 68$ο (ΙίξηείυΓ, ίδ ροδί ΙαΙεδΟΓηιίοηεβ οιηηεηι ρι•;κ-

«βηιίδ νίΐα; ευι:ιηι η1ι]ίοίι, δρ6 ειϊ^ίΐπΓ, 30 βϋρΜ οιη-

ηοδ Ιιιιιηηηηβ ηΟεεΙίοηβδ ε\ΙηΙΓιΐηι° ; 61 δίνε Ίηήηίουηι

ροκί ρπε:ιΙί(ΐιιειιι νίϋιτίΐ, ]:ιηι ιιοιι 1.*ιιη<|υ»ιη ίιιίιηί-

4(ΐιη ηδρίείεΐ : δίνε ιηιιΙίεΓεπι Γοπηοδιιικ, ε]ιΐδ ηδρεείιι

ηοη ίπιιιμεΐυΐ', ϋιιΐ'αηΐε 3(1Ιιιιο ί^ιιβ ρεΓ ρΓ8Γ3ΐίηηβιη

ίιιΐιΐδ βεεεηδο είοιηιιεηι :ι1)διΐΓ(Ιαιιι εο^ίίαιϊοηβπι (1ο-

ρβΙΙειιΐβ. δ«(Ι ςυηιιίαιη Ιιοηιίηεδ ευιη δίηιιΐδ, ΓιειΙε 3(1

δεςιιϊιίεηι ΓεΙιιΙιίιιιιιε, εχιιεί,ι ιιη:< .ιΙΐβΜνε ιιιιΐ ΙβΠίη

ροδί |ιιεθ3ΐίοιιειη Ιιοιη, ιιΐιί δεηδοΐ'ίδ ρηδίίηαιιι ΊΙΙιιηι

ΓοΓνοιτιη ρ3ΐιΙ:ιΐίηι Γεί^οδοεΓε, π•ειιιτο ςι«ι»1οοίιΐ8 3(1

|.Γ(«•8, Γεϊ{!(•δοεηιειιΐ(|ηβ ηιεηίειη Γυτβιιβ «εοεηϋε. ΙιΙ

δι ρβε ΐοΐ3ΐιι αϊ(•ηι Γοεοείκ, ρεΓ ίηίει-νβΙΙο εΓεΙίΓίβ ρπ-

ε3ΐίοηί1ηΐ8 ίο ίρβιιιη :ιεεεηαΌη5, ηοη (ΙαΙιίδ οοεαδίοηειη

(Ιί;\1ιοΙο »ιιΙ ηΙΙιιιιι 3(1 1(13$ ΟΟβϊΐΑΐίοηεδ ηιΐίΐιιιιι. ΚΙ

(ριεηηιπιικκίιιηι ίη 3ρρ»Γ3ΐιϋο ρΓ.ιικϋο, ΟΗΐη ροΐη οριΐδ

681, δί »(|ΐΐ3 οβΙϊιΙλ ΓΓΪ(ζθδε3ΐ, 3(1 Γοειιιιι ϊϋηιοίοιιι 03-

Ιΐ'Γίΐο'ιηιιΐδ (α) : ίια ει Ιιίε Γηείεηϋιιηι 6$1, εί ι>3 ηββίπιιη

«θ! ρΓ603ΙΪ0η68 (]«»5Ϊ 3(1 ρΓΙΙΙ138 3(Ιηΐ(ΐν6ΙΙ(ΙΐΙΠ1, ιιϊ Ιιοο

ρ30ΐο ηιοηβ 3(1 ρίεΐ»1εηι πίΓδίΗη βεεεηαβΙιΐΓ Ιηιΐΐε-

ηιηρ βΙΪ3ηι ΓβΙίΓΟδ ο»ϊηιβηΐ3Γίθ5 : Ιιϊ βιιϊιη ηυοίίε*

Ιηίειίΐίπδ ρ.ΐΓίοδ εχπ;άίΠε»ηόΉδ 081, οΐ) ΓΓ3|;ί1ίΐ3ΐεηι

(η) ηβ ροΐυ Λ(]ΐΐ3ε α>ΥνΙχ ίη 8»ΜβΙο ηιειιΐίοηεηι Γ»(•ίΙ

Μδΐίηηδ οί»Ι. ειιηι Ιΐτρηυιιε ρ. 216; ηίο Μΐίειιι (ΙβφίοΙί-

οϊίΐηυ υδυ 3£ίΙιιτ.
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ιΐ)3ΐεΓΪχ ουηι Ιοηρδ Κ£ΐΓΐ5 5ΐήη£υηΙ, ίιίψιε ιιοιι ρβΓ

!οιΐ|{3 ίιιίοι-δΐίιί», $0(1 ριτ ηιο(1ί<:3, υΐ εοηιρη(56δ ΙαΙβ-

πιπι ΐιιΐϊοΓ δίΐ οΙ) ϋ^ηοπιπι (ϊβηυοηΙί3ΐιι. Ιιίεηι ϊρββ

φιοφιε ΓβείΙο, ει δ'ιοιιΐ ίΙΙι Ιφιιιϊιιίυιΐδ Γιίξηείδ (α), ίΐ»

Ιιι $;υ(ΐι1;ΐΓΪΙ)ΐΐ8 ηεβοΓπδ ρι-εεβίίοηβδ ΓΓεΙιπίδ ίηίει-ρο-

110119, νίΐΛΠΙ 1113111 ΙΐΟΟ ρ»610 1111111138. ()|Ι0(Ι 81 Γ(Ό(.'Πδ,

οΙίαπΊδ'ι ρίαιϊιιιχ ρι-οεείΐα; ϊη£πΐ3ηΐ, δίνβ ΙοηΙβΙ'ιηηεδ ,

δίνβ ΠΙΟΡδΙίΐΚε, δΙΥβ ΟΟ^ΪΟΙΪΟηΟδ Π1θ1β8ΐ2Ρ, 8Ϊνε(|υϊ(1νίδ

αΐϊαιΐ, ηΊΙιΊΙ άβ]ϊοβΓβ ροίειϊΐ (Ιοπιυηι Ιηηι ει-βηπδ ρΓβ-

εαΐίοηϊηυβ 1ΐ£»ΐηηι αΐηιιβ ιηιιιιίοηι. Οίεβδ, Οιιϊ Ιϊιτί

ροΐβδί ιιΐ Ιιοπιο δχευΐηπδ, ΓοΓβηβ.Ιηΐδ ηοε,οΐΐίδ βΓΠχοδ,

ΙπΙ)Π8 ΙίΟΠδ (]|6Ι ρΓβΟβΙΙΙΓ, βΐ 3(1 86010813111 01ΓΓ31?

Ροίεβΐ, βΐ Γβοίΐε βδΐ ; Ιίοβΐ βηΐπα αά οεοΐεδΐηπι οηιτβΓε

ηοη 8ΪΙ εοιιιπιοϋυηι, ροίεβΐ ίιιίΐιί ίιι Γογο οιΐΓκεψκ;

νββίίοιιΐο ΙιΧΓβηδ ηίΙιΠοπιίηιιβ ρΓβεβπ : »ι1 Ιιοε βηίιη

ηιεηΐε ιιι.ιβίδ οριΐδ ββΐ φΐ3ΐιι νοεε, ηηίηιί οοηΐεηΐίοηε

ΙΠ38Ϊ8 ςιιβιη ηιβηιιυηΊ βχίεηβΐοηε : ηεε Ιαπ» ΓοΓεΓΐ

ψιυ ευΓροΓίδ η»1)'ιΐιι \ά ΓαοΊηβ, ο,ϋβπι ηιιο ηηίηι:Ε α1Γ<;-

οΐυ : ηιιβιιϋοφίίιΐβπι ει ίρδ» Αηη3 ηοη οΐ) ίηιοηδ.ιηι

νοοίκτ.-ιΐίοηοηι, 66(1 ου ϊιιίειΊΐιιιτι εοπ1ί$ ε1»ηΐ0Γειη

οχ.ιυάίι» εδ(. Οίοϊΐ εηίιιι δεπρΙιΐΓβ, Χοχ ΐ}η» ηοη αη-

άϊίοαίντ, Α Όοηιχηυ.% ιχαηάϊνϊΐ βαιη (1. Βιρ. 1. 13•

19 ). Ηοε εΐ :ι1ίί ηιιιΐιί βαΒρε ΓεεβπιηΙ, ε( ε1»ιη»ηΐ6

ίιιΐυδ π)3^ίδΐΓ3ΐυ, ηιίηαηΐε, εΐ3δρβΓ3ΐο, ΓυΓειιΐε, ίρδ'ι

ρπ> ΓοπίΜΐδ εατίχ δίαπίεδ, ροδίςυβπι 8β δβοΐΌ δϊ^ηο

ηιυηίδδεηΐ, εΐ ραιιοβ ϊη 3πίτηο ρΓβεβίϊ, ίηίΓηςη-δδϊ »ά

βηηι ιιιιιΐ»νοπιιιΐ Ιιοιηϊιιοπι, 3ο ηιΊιίβανετιιηΐ, βΐ ηι.ιη-

δΐιείιιηι εχ »δρβπ) Γβ(Ι(1ί(1θπιιιΐ : ηβο,ιιε ίΗί$ ηιη Ιοεηβ,

3ΐιΐ Ιειιιρυδ, ηιιΐ δϋεηΐίιιηι 3(1 ρΓεοβηοΊιιη ΓυίΙ ίηιρεΦ-

ηεηίο.

6. Ππε βιίηηι (α Πιείΐο : ίη^επιϊδεε άιοάτο, ίη ιιιε-

ηιοΓΪ3ΐιι Γβνοο» Ιιι» ρεοεβΐ», δυβρϊεε ϊη οχΊπηι, ιΐίε

ϊη πιεηΐβ, Μηαηβ ηι«, /)«/«, εΐ αΐιβοΐνϊκίϊ ρι-βεβιίο-

ιιΐ'ΐη. Ουΐ εηίηι άϊε'ιΐ, Μίκητβ, εοηΓβδδίηιιβηι οβίτι, ει

ρεοωΐιιηι δυιιιιι ηςηοδϋΐι : Ιαρδοηιηι ειιϊπι 651 πιϊδβιί-

εηηΐϊβηι Γβα,υΪΓβΓο. Οιιϊ άίεϊΐ, Μΐκηπ »««, τειτιίδδίο-

ηεηι (ΙεΙίεΙοι υηι 300βρϊΐ : φπ εηϊηι ηιίδεηοΟΓοΊβιπ

οοιίίβςιιιιΐιΐδ ε«1, ηοη ριιηϊΐιΐΓ. Οιιϊ ϋίεϊ(, Μίκτβτΐ πια,

Γεςηιιηι <•:ι•Ι(τιιιιι οΙιΓιιιυϊΙ : (|ΐιοιιι βηίπι ϋευδ ηιϊδε-

Γ3ΐ!ΐι•, ηοη 3 ρο3Π3 δοΐυιη Ιίΐκ'πιΐ, δοιΐ ΓιιΐιιΐΌπιιη οιίβηι

Ιιοηοπιιη ροδδΓδδίοιίϋ ι1Ίςη;ι(ιΐΓ.

Ρτοαιί α (βηψίο Ιηώϊΐαη πη βχτιιΐϋΐ ηοη αΰοεάεηΗι ;

ιιΐι/'^ΐίί οτατβ )!ο$6ΐιηιη$. — Νε ϊβίΙυΓ 6χευκ3ΐίοηεδ ςυ»;-

Γ;ιιιιιΐ8 (Ιίεεηϋο ηοη ε$$ε ρΓορΐηηιιβπι ρΓεο3ΐϊοηϊδ

.τιίοιιι : ιιοδ ειιΐιιι ίρδοβ, $ί κώι ίί ΓιιεΓίπιιΐδ, ΙεηιρΙβ

Ι)(Ί Γβεϊΐ ςταιία δρίΓίΙυ», ιιι ιιι.•)•,ίι;ι υικίίφΐε ιιο!)ίβ

ρΓεεβικϋ Γ:ιοιιΙΐ:ΐδ βιΙβΊι. Νεςπε ειιϊπι Ι»1ίβ ε$ΐ .ιριιιΐ

ιιοδ (Ιίνίιπίδ ευΐΐιΐδ, ςιιιιΐίβ ηιιοιιϋβιιι ηρυιυυϋ^οβ εταΐ

ιιιιιΐΐιιιιι ΙΐΒΐκΊΐδ δεηδίϋίΠιιηι 06Γεηιοιιϊ:ΐΓυιη, ηιιιΙι»φιε

ορβΓ3ΐίοιιβ ίηοΊ^εηί. ΙΙΙϊε ρΓίτ.ηιιιπιιη οροΓίοΙοί 3ά

ΙεπιρΙπηι ηβΓβιιο'βΐ'Ο, ΙιΐΓΐιΐΓβιη οιικτο, 1ί^η:ι εΐ ίχηοηι

3(1 πιβηυδ ήαΙιοΓο, βΓΓεριο ευΙίΓΟ λΙιλγϊ βδδίδίοτϋ, αΐίβ-

ςυε ηιυΐΐ» ρηεεερϋ ρει-ΠεεΓε : Ιιίε ηίΐιϋ Ι3ΐε, 86(1

υΐιίοιιιηφιε Γυειίδ, ρπκβίο ΐϊϋϊ εδΙ ε! ;ιΙΐ3ΐο, ει οιιΗογ,

ε( νίοΐίιιι:ι : ΐυ ϊρβε εΐ βΙΟΓε, ε! δαεεΓοΌί. ει νίοϋπκι

εβ. ΙΙυΊευπιηιιε εηϊηι ΓυεΓΪδ, ροΐοβ εΓϊ^εΓβ ?1ΐ3Γβ, δί

δο1)ΓΪ,ιπι ιηθ(1ο νοΙυη(3(εηι 3θεΓ3δ, ηεε (β 3οι Ιοοα*

3ΐιΐ Ιοηιριΐδ ϊηιρο(ϋι, 86(1 οΓιοιιΐδϊ ηεε ςεηυβ Ποοΐ;ι* ,

ηεε ροοίιΐδ Ιιιικίαδ, ηεε πιηηιΐδ αά εχΐυπι [εη(ΐ38, δι

ιιιοηίοιη βοΐιιιη 3ΙΓογ35 Γοινίιΐηηι, ηιηϊΐ Ιίϋϊ 3(1 ρη-οη-

Ιίοιιεπι ιΐεεπί. Ιιϊοεί ειϊβιη ηιηΙϊεΗ οοΐιιπι Ιεηεηΐί αιιΐ

Ιοίβηι Ιεχεηΐϊ ιηβηΐβ δΐΐδρίοοΓο ίιι εχΐυηι, ει 3Γ(1βπΐΐ

ρεείοΓε ϋευσι ϊηνοΟΓβ : Ηεεί εΐϊβηι υϊγο ϊη Γογο νβΓ-

83πΐϊ 3ΐιΙ ΪΙ6Γ ΓβεϊεηΙϊ 3Κεηΐε ρΓεεβπ : βΙιογϊ ϊιϊιίεηι

ίιι οΙΠοίιΐ3 δεάεηΓι 3ε εοηβ δυεηΐί βηίηιβηι αά ϋοπιϊ-

ηυηι εΓΪςεΓε : Ιίεεί δοινο οοδοηβηιϊ, 36 δΐίΓδππι εΐβοι•-

κπηι ειΐΓδίΐ3ΐι(ί, νοί ϊη ειιΐϊηβ ιηϊηίδίΓΛίιΐϊ, δι ηοη Ιϊοβι

ηϋΐΐΌ εεείβδϊβηι, ρΓθο:ιΐίηηεηι ίηίοιιΟηι εχ ίηιο ρεείηΓβ

εϊοΓε. Νοη ριιϋοΐ Ιοεϊ ϋειιιη : ηηυηο ροδίυίβι, πιβη-

Ιοιη ΓοΓνεηΙοηι ηιιϊιη:ιιη(]ΐιε ιιιοιίοδί.ηιη. Ει ιιι δεϊηδ ηοπ

Ιΐ3ΐ)ίΐιι 3ΐιΙ Ιοεοιιιηι Ιεηιροπιπινε ορροΠΐιηϊΐ3ΐ6 θδ$β

οριΐδ, δεο" βιιϊιηο ρΓοΙιο 36 νΪ£ΪΝ, ΡηιιΙιΐδ δυρίηϋδ ϊη

ε.ιτεεΓβ ρεβηδ, ηοη εΓβεΐυβ δΐηηδ ( ιιεο,υβ εηϊηι εοιη-

ρβδ 1ί§ηεβ ρεΓηιίΐΙεΙοί), ηιιοηίηηι ιιιη^ηη βίβεπίηΐε

ρΓβ03ΐ)31(ΙΓ ]306Ι15, ε3Γ66Γβΐη εΟΙίεΐΙδδϊ), θ](1δΓ|110 Γυιι-

(1;ιηιεηΐα ειιηιιηονίΐ, οι ευδΐθ(1οιη ΐΟΓΓυϊι, 3ε πιοχ ίη-

ϊιΪ3ΐυιη 8(1 ιηγδίοπη 836Γ3 ρεΓοΊιχϊΐ (Λα. \6). ΒυΓδίιη»

ΕζβεΗΪ3δ ΊΙΙε ηοη εΓοείιΐδ βοηδ ηεςυε ςεηϊΐηΐδ Πεχϊδ ,

δβ(1 δΐιρϊηιΐδ ϊη Ιεοΐο ευοβηδ οΙ) ϊηΓιπηϊΟΐεηι, νεΓ53 ηιΐ

ρβΓΪείεηι ί;>οϊβ, φιοηϊβιη ΒΓο'βηΐβΓ ει Ιοπιρεηηΐϊ οηίηιο

ϋειιιη ϊηνοεανϊΐ, δβηΐβηΐϊ3ηι 3(ΙνεΓδΐΐ8 8ε Ι3ΐηπι γρυο-

03 νϊι, ηΐ3^η3ΐ)ΐ 8°ι1)ϊ ^Γπιϊηιη εοηεϊϋανϊι, εΐ ϊη ρπδΐϊηηηι

ΓΟδΙϊΙυΙιΐδ 081 83ΐιϊΐ3ΐεπι (4. Ι(^- 20). Νοε δοΐιιηι ηιη-

ριιίδ εΐ δπηειίδ νίτίδ ηοε οοηΐί^ΐδδε νίοΌβδ, δο<1 ιη;ιϋϊ

01Ϊ3Ι11. Ν;ιιη ει Ι»Ιι*ο ϊΙΙε, ηοη δίβηδ ϊη οπιίοιίο, ηιιΐ

^οηιιη Πεείεηβ, δ(•(1 ίη οπιοβ (Ιίδίοηδίΐδ, ραιιοΐβ νειΊ)ΐ8

π'ί,Ίΐηηι εχΙοΓυπι ϊιηρβίΓανίΐ (Ιηο. 23. 42. 43) : βΐίιΐδ

ίη Ιηειιιη οα'ηηδίιηι εοη]εοΐυ8, 3ϋιΐ8 ίη ΓονοΒηι Ι>εδΓιϊ$

οΙι]βε(υ8 , 3ϋιΐ8 οεΐί βίνο οοηείυδίΐδ, ίιινοεηιο Γ)ρο

ηΐ3ΐ:ι ΐηκίηηΐϊη (Γίδοπδδρπιηΐ, (ΙίνΊιιβιηηιιε 8ί1)ϊ οοηεί-

ΙΪΛΓίιηΐ 1)εηενοΙβιιΐϊ»ιιι. Ηοε δεπηοηβ ΙιογΙογ ιιΐ οοηΐί-

ηιιβ ΓΐΌφιοηίριίδ εοοίεδίηδ, 61 ϋοηιϊ ουηι ηιη«η» ςυίειβ

ρΓεοεηιϊιιί ρβΓ οιίιιπι, ςεηι» Ποείεηΐεδ, πιβηυδηιιε »1-

Ιοίίβηΐβδ : ηιιοιΐ δι Ιεηιρυδ »υΙ Ιοοιίδ ηοβ ίη ηηιΐιίίικίϊηβ

ΙιΟΓηϊηιΐΓΠ ιίειτεΐιοηιΐβΐ , ηοη ε8ΐ οΐ) Ιιοε 3 εοηδίιείϊδ

θΓ»ΐίοηί1ιιΐ8 εοδδηικίιιηι, δεϋ ΪΙ3 ιιι νεδίΓ.ηηι 63ηΐ3ΐβιη

ιυηηΐΜ, ρΓεεβπιίηί ει ίιινοειιΐβ ϋειιηι, οεηϊ ηϊΐιϊΐοηιίιιιΐδ

Ι:ιΙι ρΓεθ3(ϊοηε ορΙ»ΐ» νθ8 ϊιηρείηΐιιπιδ. Νοη Ιικο 'κίεη

αϋχί υΐ 3ρρΙ»υιΙ»Ιίδ ε! 1»(κ1εΐϊδ, δοϋ ει ορεΓε ε» ρΓ.ε-

δίεΐϊδ, υΐηηβ 1»ηι ιιοοίιιπιιιιη ηιΐ3ΐη (Ιίιιηιιιιη ει ηρβ-

πιπάί ιβηιρϋδ νοίϊδ »ε ρΓβοβίίοηίουβ οεειιρειίδ. ^ιιοϋ

81 Γ68 Ι108ΙΓ38 816 (Ιίδρ0δ1Ι6Γίΐ11Ι1δ, 61 ρίΜ'δΟΙΙΙΟΙΙΙ νίΙβΙΙΙ

ΙιιΙο ΐΓ3ηδΪ86πιπδ , 61 εοβίοδίβ η>ςιιυιη 368βςαεηιιΐΓ :

ςυο ηοοίβ οηιηϊϋϋδ ρβΓνεηΐΓβ (ΙεΙυι•, 8Γ31Ι3 ει οεηί-

βΐιϊ(3ΐβ ΙΐοηΓιηί ηηδίπ ίβδυ ΟΙιπδΐί, ρβΓ ηηειη ει < ιιιιι

«ΐνιο Ραΐτί ^Ιογκι, δϊηιιιΙ ειιπι δ»ιιεΐο 5>ρίηΐιι, ηυιιο οι

δεηιροΓ, 61 ίη δχευΐ» 5;εειιΙοπιηι. Αιηειι.

(α) Οιηβ δίηΐ ίΙΙί Ηηαηιίηα, ιηιιΐιί» βχρίϊΐΐΐνϊηιιΐδ, (Ί ηοη

Ιεδίίιοοιιίο Ιβηΐυπι ιιϊοιοηνπιί, δβϋ »•1ί»ιη εχβηιρίο ηικχΐιιιιι

εχ ΓϋίΙίΓΐΙχίδ ρβΐίΐο οοηΙΙπηηνίιιιυδ ίη ΙίΙηο ΛιιΙίιριίΙκΙίχ εχ-

ρΙ.«ιΐ3ΐ;»> ει δεηβηΐΐΐίΐιιΐδ ίΙΙιΐδΐι-2ΐ;ε, Ί'οιη. 3, ρ. 3(0, φιχ,

ιιϊ Γ»Ι|ογ, Ιοείιι (Ιϊχηϊ δ'ΐιιΐ.
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τικάς -πράξεις άπάσας, κιθάπερ ίμαντώσεσί τισι

ξύλων, τή συνεχεία των ευχών διαλαμβάνων, πάντο-

θέν σου περίφραξον τήν ζωήν. "Αν τοίνυν ούτω ποιξς,

κάν μύριοι πνεύσωσιν Ανεμοι λοιπόν, κάν πειρασμοΊ_

κάν άθυμίαι, κάν λογισμοί τίνες αηδείς, χαν ότιοΰν

έπέλθη δεινδν, ού δυνήσεται καταδαλείν τήν οίκίαν

έκείνην πυκναίς οΰτως εύχαϊς συνδεδεμένην. ΚαΊ πώς

δυνατδν, φησΊν, άνθρωπον βιωτικδν , δικαστηρίω

προσηλωμένυν, κατά τρεις ώρας εύχεσθαιτής ημέρας,

καΊ είς έκκλησίαν έχτρέχειν ; Δυνατδν, καΊ σφόδρα

«ύχολον χαν γάρ είς έκκλησίαν δραμεΐν μη |5άδιον,

έστώτα εκεί πρδ τών Ουρών, καΊ τώ δικαστηρίω

προσηλωμένον εύξασθαι δυνατόν ουδέ γάρ οϋτω φω

νής χρεία, ώς διανοίας, ουδέ εκτάσεως χειρών, ώς

συντεταμένης ψυχής, ουδέ σχήματος, άλλα φρονήμα

τος• έπεΊ καΊ ή "Αννα αϋτη, οΰκ επειδή λαμπράν καΊ

μεγάλην άφήκε φωνήν «, διά τοϋτο ήκούετο, άλλ*

επειδή μεγάλα ϊνδον κατά τήν καρδίαν έδόα. Ή φω

νή γάρ αυτής ούκ ήχούετο, φησΊ, χαϊ είσήχονετ

αυτής 6 θεός. Τούτο καΊ 4λλοι πολλοί πολλάκις

εποίησαν, καΊ βοώντος τοϋ άρχοντος ίνδοΟβν, άπει-

λοϋντος, διατεινομένου, μαινόμενου , πρδ τών θυρών

έστώτες σφραγισάμενοι, καΊ ολίγα βήματα κατά

διάνοιαν εύξάμενοι, είσελθόντες μετέδαλον αύτδν καΊ

έπράϋναν, καΊήμερον έξ αγρίου κατέστησαν καΊ ου

δέν ούτε άπδ τού τόπου, ούτε άπδ τοϋ χα'ροΰ, ούτε

άπδ της σιγής προς τήν εύχήν ταύτην ένεποδίσΟησαν.

£'. Τοϋτο δή καΊ σύ ποίησον στέναξον πικρώς, άνα-

μνήσθητι τών αμαρτημάτων τών σών, άνάβλεψον είς

τον ούρανδν, εΐπέ κατά διάνοιαν ΈΛέησόνμε, ό θεός,

καΊ άπήρτισταί σου ή ευχή. Ό γάρ ειπών, ΈΛέησον,

έξομολόγησιν έπεδείξατο, καΊ τών οικείων αμαρτημά

των Γ738] έπέγνω *• τών γάρ ήμαρτηκότων έστΊ τδ

έλεεϊσθαι. Ό είπών, ΈΛέησόνμκ, συγχώρησιν Ελαδε

τών πεπλημμελημένων δ γάρ ελεηθείς ού κολάζεται.

'() είπών, ΈΛέησότ με, βασιλεία; ετυχεν ουρανών

3ν γάρ δ θεδς ελεήσει, ού κολάσεως άπαλλάττει μό

νον, άλλα καΊ τών μελλόντων αγαθών άξιο!.

Μή τοίνυν προφασιζώμεθα λέγοντες, ώς οΰκ Εστί

πλησίον ευκτήριος οίκος• ήμας γάρ αυτούς, έάν νήφω-

μεν, ναούς έποίησε τοϋ θεού τού Πνεύματος ή χάρις,

ώστε πολλή πάντοθεν ήμΐν ή εύχολία. ΚαΊ γάρ ού

τοιαύτη ημών ή λατρεία, ο?α -καρί Ίουδαίοις τδ πρό-

τερον ήν, πολύ τδ αίσΟητδν Εχουσα, καΊ πολλής δεομένη

πραγματείας. Έκεΐ μέν γάρ τδν εύχδμενον κα\ είς τδ

ίερδν άναδήναι Εδει, καΊ τρυγόνα πρίασθαι, καΊ ξύλα

καΐ πΰρ μεταχειρίσαι, καΊ μάχαιραν λαβείν, καΊ τω

βωμώ παραστήναι, καΊ πολλά Ετερα διανΰσαι έπιτά-

γματα- ενταύθα δέ ουδέν τοιούτον, άλλ' δπουπερ αν

ί,ς, τδ θυσιαστήριον Εχεις μετά σαυτοΰ, καΊ τήν μά

χαιραν, καΊ τδ ίερείον, αύτδς ών σύ καΊ Ιερεύς, καΊ

θυσιαστήριον, και ίερείον. "Οπου γάρ 3ν ής, δύνασαι

στήσαι τδν βωμδν, προαίρεσιν νήφουσαν έπιδειξάμε-

νος μόνον, και ουδέν κω).ύει τόπος, ούδί εμποδίζει

καιρδς, άλλα κάν γόνατα μή κλίνης, κ3ν μή στήθος

τύψη, χα\ τάς χείρας είς τδν ούρανδν άνα—ίνης, διά

νοιαν δέ μόνον επίδειξης θερμήν, τδ πάν άπήρτισας

τής ευχής. "Εξεστι καΊ γυναίκα ήλακάτην κατέχου-

σαν, καΊ ίστουργοΰσαν άναδλέψαι είς τδν ούρανδν τή

διάνοια, καΊ καλέσαι μετά θερμότητος τδν θεόν • Εξ-

εστι καΊ άνθρωπον είς άηορ&ν έμβάλλοντα, καΊ καθ*

έαυτδν βαδίζοντα εύχάς ποιεϊσθαι εκτενείς • κα\ Ετερον

έπ' εργαστηρίου καθήμενον καΊ δέρματα (ίάπτοντα,

τήν ψυχήν άναθεϊναι πρδς τδν Δεσπότην • Εξεστιν οί-

κέτη, καΊ ώνουμένω, καΊ άναδαίνοντι καΊ καταδαί-

νοντι, χαΊ μαγειρείω παρεστώτι, δταν μή δυνατδν είς

έχκλησίαν έλθείν, εύχήν ποιεϊσθαι εκτενή καΊ διεγη-

γερμένην. Ούκ έπαισχύνεται τόπον ό θεός ■ Εν ζητεί

μόνον , διάνοιαν θερμήν , καΊ ψυχήν σωφρονοϋσαν.

ΚαΊ ίνα μάθης, δτι ού σχήματος χρεία καΊ τόπων

πάντως χα"; καιρών, άλλα φρονήματος γενναίου καΊ

διεγηγερμέ'Όυ, ό Παύλος ύπτιος έπΊ τού δεσμωτηρίου

κείμενος, καΊ ούκ όρθδς έστώς (ού γάρ ήφίει τδ ξύλον,

φ τους πόδας έδέδετο), επειδή μετά προθυμίας ηύ-

ξατο κείμενος, τδ δεσμωτήριον Εσεισε, κα\ τά θεμέ

λια διεσάλευσε °, καΙ τδν δεσμοφύλακα Εδησε , καΙ

πρδς τήν ϊεράν μετά ταύτα μυσταγωγίαν έχειραγώ-

γησε. Πάλιν ό Έζεκίας ούκ όρθδς έστώς, ουδέ γόνατα

κλίνας, άλλ' ύπτιος έπ\ της κλίνης κείμενος διά τήν

ά/1;ίωστίαν, στρέψας έαυτδν επί τδν τοΐχον, επειδή

τδν θεδν θερμώς έχάλεσε χα\ μετά ψυχής σωφρο-

νούσης, και άπόφασιν έξενεχθείσαν άνεκαλέσατο, χαϊ

πολλήν έπεσπάσατο τήν εύνοιαν, χαϊ πρδς τήν προ-

τέραν επανήλθε ΰγείαν. Ούκ έπ' ανδρών δέ αγίων καΙ

μεγάλων μόνον, άλλα κα\ έπ\ πονηρών τοϋτο Εδοι τις

άν συμβαίνον. Κα\ γάρ ό ληστής, ούχ Ιν οίκω στάς

εύχτηρίω, ουδέ ■γά'/ιιτα κλίνας, άλλ' έπ\ τοϋ σταυρού

τεταμένος, άπδ ρημάτων ολίγων τής βασιλείας τών

ουρανών έπέτυχεν • άλλος έν βορδόρω χα\ λάκκω ,

άλλος [739] έν λάκκω κα\ Οηρίοις, Ετερος έν αυτή τοϋ

κήτους τή νηδύϊ, τδν θεδν παρακαλέσαντες, τά επικεί

μενα άπαντα διέλυσαν, καΙ τήν άνωθεν εύνοιαν έπ-

εσπάσαντο. Κα\ ταύτα μέν λέγων, παραινώ συνεχώς

ταϊς έκκλησίαις έπιχωριάζειν , καΙ έν οίκία μετά

πολλής ησυχίας εύχεσθαι, χαλ κατά σχολήν γόνατα

κλίνοντας, κα\ τάς χείρας άνατείνοντας • εί δέ ή διά

καιρδν, ή διά τόπον άποληφθείημεν μεταξύ πολλών

έτερων, μή διά τοϋτο τάς συνήθεις άπολιμπάνειν εύ

χάς, άλλα τούτον τδν τρόπον, δνπερ είπον πρδς τήν

ύμετέρανάγάπην, εύχεσθε καΊ παρακαλείτε τδν θεδν,

ώς ουδέν Ελαττον παρά ταύτην Εξοντες τήν εύχήν.

Ταύτα εΐπον , ούχ ίνα κροτήσητε κα\ θαυμάσητε ,

άλλ' ίνα διά τών Ιργο>ν αυτά έπιδείςησθε, χα\ τδν

χαιρδν τδν τής νυκτδς κα\ τδν τής ημέρας, χαΊ τδν

τής εργασίας Λ καιρδν έν εύχαίς καΙ δεήσεσι διαλαμ

βάνοντες. "Αν ούτω τά καθ' εαυτούς οίκονομώμεν, καΊ

τδν παρόντα μετά ασφαλείας διανύσομεν βίον, κα\

τής βασιλεία; τών ουρανών έπιτευξόμεθα • ής γένοιτο

πάντας ήμας έπιτυχείν, χάριτι καΊ φιλανθρωπία τοΰ

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι' ου καΊ μεθ' ού τώ

ΠατρΊ ή δόξα, άμα τώ άγίω Πνεύματι, νΰν καΊ άεΊ,

κα\ είς τους αίώναςτών αιώνων. Αμήν.

■ Γο!1)ΡΓΐϊηί «ΙΒββ. μεγάλην είχι φωνήν.

1 |1ρ|5. υιΐΗ3, (Ό11). αιιο» κατέγν^.

' Ββ^• έσάλευσε.

Ί Ι1ρ?. ίΐ ('.οΐί). ΗΙ1Η5 ήμίοα; ποιε'ν ίργασίοκ.
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ΛΟΓΟΣ Ε'.

ΙΙρύς τοί'ς έν έορταΐς μόνον συναγομένους, χα) τι

ποτέ έστιν εορτή ■ χαϊ προς τους έγχαΛονντας

γ?} τοϋ θεοϋ προνοΙα, 6ιά το χΛουσΙονς είναι

χαϊ πένητας έν τω βίφ• χαϊ ίτι χρησψώτατον

ή" πενία χαϊ δτι αΛούτον π.ΙεΙονα ήδονι\ν έχει

χανταγον χαϊ άσφάΛειαν • χαϊ εις την Ανναν.

α'. Μάτην, ώ; Ιοιχε, το'υςτΐ) πρότερα συνάξει παρα-

γενομένους ήμΐν παρεχαλέσαμεν , πείθοντες μένειν

ίτΛ τής οικίας της πατρώας , κα\ μή μετά των έν

εορτή μόνον ήμϊν φαινομένων έφίστασθαι χο\ άφ-

ίστασθαι πάλιν ■ μάλλον οέ ού μάτην. Ε! γάρ χα\ μη-

δε\ς τούτων έπείσθη τοις λεγομένοις , άλλ' ήμΐν δ

μισθδ; άπήρτιαται, καΥ τά τη; πρδ; τδν θεδν απο

λογίας πεπλήρωται. Διόπερ τδν λέγοντα, χάν προσεχή

τις, χάν μή προσεχή, τά σπέρματα χρή καταβάλλειν,

χα\ τδ άργύριον χατατιθέναι, ίνα μηχέτι πρδς αύτδν,

άλλα πρδς τους τραπεζίτα; δ λόγος η τφ θεώ. "Ο δή

και ήμεϊ; έποιήσαμεν, έλέγξαντε;, έπιτιμήσαντες,

παρακαλέσαντες, νουθετήσαντες. Κα\ γάρ τοϋ τήν

ούσίαν κατεδηδοκότο; υίοϋ, κα'ι πρδς τήν πατριχήν οί-

κίαν έπανελθόντος άνεμνήσαμεν, κα\ τήν ταλαιπω

ρία•/ άπασαν, κα\ τδν λιμδν, καϊ τήν αίσχύνην, και τά

ονείδη χαί τά άλλα, δσα επί της άλλοτρίας ϋπέμεινε,

προσεΟήκαμίν, τω παραδείγματι τούτω σωφρονεστέ-

ρου; ποιήσαι βουλωμένοι ' και ουδέ ενταύθα τδν λόγον

έστήσαμεν, άλλα κ»\ τήν τού πατρδς φιλοστοργία•/

περ'ι αυτούς έπεδειξάμεθα, ούκ άπαιτήσαντες αυτούς

-ης ρ /Ουμία; εύθύνας, άλλ' ύπτίαις τούτους δεξάμενοι

[710] ταϊς χερσ\ , κα\ συγγνώμην δόντες υπέρ των

πεπλημμελημένων , κα\ τήν οίχίαν άνοίξαντες, χαΛ

τήν τράπεζαν παραθέντες, χα\ στολήν αυτούς περι-

βαλόντες τήν άπδ της διδασκαλίας, καϊ τήν άλλην

άπασαν παράσχοντες αύτοΓς θεραπείαν. Εκείνοι δέ

τδν υίδν εκείνον ούκέμιμήσαντο, ουδέ χατέγνωσαν της

ϊμπροσθεν αναχωρήσεως, ουδέ ϊμειναν έπ\ της πα

τρώα; οίχίας, άλλ' άπεπήδησαν πάλιν. Ύμέτερον μέν

ίυν εϊη, υμών των άε'ι μεθ' ημών δντων, έπαναγαγεΐν

αυτούς, κα'ι πεΐσαι κοινωνεΐν ήμΐν της καθ' έκάστην

σύναξιν εορτής. Ε! γάρ καϊ ή Πεντηκοστή παρήλθεν,

άλλ' ή εορτή ού παρήλθε ■ πάσα γάρ σύνοδος εορτή.

Πόθεν δηλον τούτο; Άπ' αυτών τών τού Χριστού

βημάτων, δι' ών φησιν ■ "Οπου αν ώσι δύο ή τρεΤς

σινηγμένοι είς τό έμύν δνομα, έκεϊ είμι έν μέσφ

αυτών. "Οταν δέ δ Χριστδς έν μέσω ή τών συνειλε-

γμένων, ποίαν έτέραν ζητείς άπόδειξιν εορτής ταύτης

μείζονα ;

"Οπου διδασκαλία κα\ εύχα\, δπου πατέρων εύλο-

γίαι κα\ θείων νόμων άκρόασις, οπού σύνοδος αδελ

φών κα\ γνησίας αγάπης σύνδεσμος, δπου πρδς θίδν

ομιλία, χα\ θεού πρδς ανθρώπους διάλεξις, πώς ούκ

άν είη εορτή καϊ πανήγυρις ; Τάς γάρ έορτάς ού τδ

πλήθος, άλλ' ή αρετή τών συλλεγομένων ποιεΐν εΓ-

ωθεν ούχ ή πολυτέλεια τών ιματίων, άλλ' δ της ευ

λάβειας καλλωπισμός • ούχ ή δαψίλεια της τραπέζης,

άλλ' ή της ψυχής πρόνοια. Εορτή γάρ μεγίστη, συν-

ειδδ; αγαθόν. Και καθάπερ έπ\ τών Ιξιοθεν πανηγύ

ρέων, δ μέν μήτε Ιμάτιον Ιχων περιβαλέσθαι λαμ-

πρδν, μήτε δαψιλεστέρας άπολαύσαι τραπέζης, άλλ'

έν πενία κα'ι λιμώ ζών κα'ι τοις έσχάτοις καχοΐς, ούκ

αισθάνεται τού καιρού τής εορτής, χάν πάσαν τήν

πόλιν ίδη χορεύουσαν, άλλα τοσούτω μάλλον έδυνά-α:

και δαχνεται, δαω κα'ι τους μέν άλλους δρα έν απο

λαύσει, έαυτδν δέ έν απορία • δ δέ πλούτων χα\ τρυ-

φών, καϊ στολάς καθ' έχάστην άμείβειν έχων, χαϊ

πολλής απολαύων ευημερίας , χάν μή παρή χαιρδς;

εορτής, έορτάζειν νομίζει• ούτω δή καϊ Ιτά τών

πνευματικών πραγμάτων, δ μέν έν δικαιοσύνη ζών

χαϊ κατορθώμασι, καν μή παρούσης εορτής, έορτήν

άγει, τήν καθαράν ήδονήν καρπούμενος τήν άπ', τοΰ

συνειοότος• δ οέ έν αμαρτία κα\ πονηρία χαϊ τρεφό

μενος, χοΛ πολλά κακά συνειδώς έαυτώ, κα\ παρού

σης εορτής, άνέορτος μάλιστα πάντων εστίν. "Ωστε

έξεστιν ήμϊν, άν έΟέλωμεν , καθ' έκάστην ήμέραν

έορτήν άγειν, άν αρετής έπιμελώμεθα, κα'ι τδ συν-

ειδδς ημών έκκαΟαίρωμεν. Τ£ γάρ ή παρελθούσα

σύναξις τής παρούσης πλεονεκτεί; ή ούχ\ τώ θορύβω

κα\ τή ταραχή μόνον, άλλω βέ ούδενί ; "Οταν γάρ κα'ι

ή τών άγιων μυστηρίων άπόλαυσις, χαϊ ή τών άλλων

τών πνευματικών κοινωνία, οίον ευχής λέγω, χα'ι

ακροάσεως, κα\ ευλογιών, κα\ αγάπης, χαϊ τών άλλων

απάντων, ή αυτή κα'ι σήμερον ή, ουδέν έσται έλάττων

εκείνης αύτη ή ήμερα, ούτε ϋμϊν, ούτε έμο'ι τω λέ-

γοντι. Οί γάρ τότε ημών άχούσαντες, ούτοι κα'ι νΰ<

άκούσονται• οί δέ μή παρόντες νύν, ουδέ τότε παρ-

ήσαν, ει κα'ι έδόκουν παρεϊναι τψ σώματι- ούχ άκοϋ-

ουσι νύν ■ μάλλον οέ ουδέ τότε ήκουον • ού μόνον δβ

ούχ ήκουον, άλλα κα\ τοις [741] άκούουσιν ήνώχλουν,

Οόρυδον καϊ ταραχήν έμποιούντες. "ύστε ίσον έμο\ τδ)

Οέατρον χα'ι τότε χα'ι νύν, καϊ δ τών ακροατών σύλ

λογος, δ αύτδς, χα'ι ουδέν ούτος έλάττων εκείνου. Άλλ',

εί δει τι χλ\ θαυμαστδν ειπείν, έ/ει τ•. πλέον ούτος

εκείνου, δσω καϊ ατάραχος ή διάλεξις, κα\ αθόρυβος

ή διδασκαλία, καϊ μετά πλείονος συνέσεως ή άκρόασις,

ούδενδ; ημών τήν άκοήν ένοχλούντο; θορύβου.

β'. Ταύτα δέλέ;ω, ούκ άτιμάζων τδ πλήθος τών τότε

συλλεγέντων , άλλα πείθων υμάς μή στυγνάζειν,

μηδέ κατηφιάν δ:ά τήν όλιγότητα τών νύν συλλεγέν

των ενταύθα. Ού γάρ δή σωμάτων πλήθος βουλόμεθα

έπ\ τής εκκλησία; όρ#ν, άλλα ακροατών πλήθος. Έπε'ι,

ούν οί αύτο\ δαιτυμόνες χαϊ τότε κα'ι νύν ήμΐν πάι«-

εισι, μετά τής αυτής προθυμίας χα'ι σήμερον τήν

έστίασιν ύμϊν παραθήσομαι, επί τήν ύπόθεσιν έπαν-

ελθών, ήν δ τή; εορτής καιρδς διέκοψεν. "Ιίσπερ

γάρ τής Πεντηκοστής παρούσης, άκαιρον ήν, άφέντας

λέγειν περ'ι τών δοθέντων ήμϊν κατ' εκείνον τδν χαι-

ρδν αγαθών, τής ακολουθίας τής προτέρας έχεσθαι •

ούτω νύν τής Πεντηκοστής παρελθούσης, εί; χαιρόν

τήν άχολουθίαν τής ιστορίας άναληψόμεθα , έπ\ τής

χατά τήν "Ανναν υποθέσεως έχόμενοι ». Ούοέ γάρ εί

πολλά τά είρημένα χρή σκοπεϊν, κα'ι έν πολλαΐς ήμέ-

ραις, άλλ' εί πρδς τδ τέλος ήλθομεν τής υποθέσεως.

Και γάρ οί θησαυρδν εύρόντες, καν μυρία λάβωσιν

εκείθεν χρήματα, ού πρότερον αφίστανται, έως άν τδ

πάν έξαντλήσωσιν • ού γάρ τδ πολλά λαβείν, άλλα τδ

μηδέν άφείναι, τούτο μάλιστα αυτούς άναχτάσθαι

πέφυκεν. ΕΙ δέ οί περ'ι τά χρήματα μαινόμενοι τοσ-

αύτη περ\ τά άπολλύμενα καϊ μή μένοντα κέχρηνται

* (',οΐΐ)ρ γΙϊιιι έρ/_ί;ιινοι. ΙιιΓη Ρίνίΐ. οί θησχυρόν άνβρντ-

τοντες έν τφχόσμφ.
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εοΙΙεεία: , ΙιοΠβιί δΐιηιυδ , υΐ ίη ρβίβπιη αΌιηο ρβΓηιη-

ιιργβηΙ, βΐ ηοη υιια ευηι ϋδ , φιί ίβδίϊδ *1ϊβ1>ϊΐ5 δοΐυηι

Ιιϊε δβ δϊϊΐιιηΐ, »εεεάει•εηΐ βά ηοβ , βε ι•υι-8υηι ιΐβιβϋβ-

ΓβηΙ : ΐπιο νβΓΟ ηοη Γπιβΐι-3. Ν»ηι είδί ηεηιϊηί εχ βϊβ

ροΓΑϋϊδυη» βδίβΐ οηιίοηβ ηοβίη , ηοηϊβ Ι3ΐηβη ιιιρτεεδ

ίιιΐε£ΐ-α ηιβηεΐ, ρίβηαηιηικ Ιιβίκιηυβ 3ρυά ϋευπι <1β-

Γοηίίοηοηι. ΟΐΜΠίοοτβιη οροιίείεοηείιιηϊίοι-εηι, εΙϊ;ιιιι-

δϊ ηεηιο ;ιΐΐ('ΐκΙ;ιΐ , δβηιϊιιί ρεβι-ε, οΐ ρεευηίβιυ άβρο-

η«Γβ , υΐ ροδίβα ΰβυδ ηοη αύ ίΙΙο, δβιΐ 3 ηυηκιΐιηίβ

ι-ηΐίοηειη ι-οροδεαί. (}υοά βηηβ βϋβηι ηο* Γβτϊιηηδ,

.ΊΓβυΐ'ΐιαΌ, ίηει•εραηι]ο , οϋδεεΓβηάο, βϋπιοηεηαν Ιιι

Ιιιιε εηϊιη νο1>ϊδ οοιηηιβηιοΓίνϊπιιΐδ Πΐίιιιη ίΙΙυιη ρβίει•-

ιΐ3ΐϋΐηΓ30υΙΐ3ΐυηΐ3ΐ)βϋηιρΐ0Γ0ΐη,ΐ3ηα'βηι βιΐ ρϊΙβΓηβιτι

(Ιοιηιιηι ροδίϋπιίιιϊο ΓβνοΓδϋηι , ηηίνβΓδαηιφιβ ε]η8

ηιίδυη:ιιη, Γαιτιβιη, (ΙβαΌευδ, ορρι-ουπβ , βΐ ηυιΐφΐ'11

αριιύ εχίει-ο1; ρβηυΐίΐ, βάΊΙικίηιυδ ϊη πίεύίυιη, ιιι Ικκ

ειεηιρίο α(1 δουπείβίεσι νοδ ΓβαΊββΓβηΐϋδ : ηβαυε ϋϊο

ββι-ηιοηειη ίΐηίνϊπιυδ, νβπιηι εΙ'ΐ3ηι ραίοπίΒηι ογ?3 εοβ

ρϊείβίειη εχηϊίχιίπιυδ, ιιοη ηβ^ΠίβηΓιοϊ ροεηαδ βχϊββιι-

Ιεβ, δειΐ δΐιρϊηίδ ιηβηϊϋΐΐδ βοβ εχείρίεηΐεβ, νεηίβηι (1ε-

Ηείοπιηι εοηεεάοηΐεβ, 3ρεΠ3 άοιηο ιηοηΐλπι ιρρο-

ηεηΙι•δ, άοείιίιιχ «ιηίείο εοδ Ληιίεϊειιιβδ, ε*ΐβι•3η)α,ιιβ

οιηηεπι αιιαιιι ιρδΐδ 3(11ιί1>εηΐε8. Ιίΐι αυιοηι Ιίϋιιηι

ίΙΙιιιιι ηοη δΐιηΐ ϊηιϊΐηΐί , ηεε εοδ ΓβΙϊοΐϊ εοΒίιιβ ροειιί-

Ιυίι, ιιεαυβ ϊη ρ3ΐεηΐ3 (Ιοιηο πκιηδεηιηΐ, δβά αΥιιιι»

ηΙ)δοε.«εΓϋηΐ. Υ'εδίΓυιη ίβϊΚίΓ βδ*εΙ, νοδίπιηι, ίηΐ|ΐι.ιιιι,

ηιιί δειηροΓ ηοϋίδευιη βδΐίδ, ΓεαΊιεεΓβ ϊρδοβ, ρεΓδυαϋε-

ι (Ί|ΐιο ιιι ηοϋίδειιιη ροΓ δίηβ•ιΐ3δ εοΐΐεείβδ νεϋηΐ Γεκίί

εδ>ε ραηϊεΊρβδ• 0ιΐ3ΐην'ιβ εηϊιη Ρεηΐεεοβίβ ρΓηείεΓϋι,

Γβίΐιιιη ιβηιεη ηοη ρΓ5πΐεήϊΐ ; οπιηίβ εηΐπ» εοηνεηΐηβ

Γεδίιιηι εδί. 1]ηο"β Ιιοε ραΙοΐ? Εχ ίρδϊδ ΟΙιπδΙϊ νβιοΐδ,

(ΙίεοηΓίδ : ϋϋαιηιηαβ (ηβταιΙ άαο νΗ Ιτα εοπ^ίραΐΐ ϊη

ιιιεο ηοοιιηι, ί/)ί ««ιιι ίη ηιεάίο εοηιηι (ΜαΙΙΙι. 18. 20).

ήυοΓιεδ ηιιΐοηι ΟΐΓίδΐυδ ίιιίεΓεβΙ ιιι ηιεάίο εαΊιΐδ, <]ΐιο(1

ιιιη]ιΐδ <ιιι*ι ίί ΓοδΙί 3Γ§υιηεηΐυυι?

ΐαιοηκη οτηαΐη* πη. — ΙΙυί δ.ιεΓΒ (ΙικϋιΊηα ει

ρτεεεβ, υ1>ί ρ:ιΐι•ϋΐη ΙκηειΙίεΓιοιιεδ ει (Ιίνίηχ 1θ£'ΐδ »«-

ιΐίΐιιηιιιη, υοί ειιιινεηΐυδ Γηίπιιη, ροπιι.Ίΐι;Γ•(|ΐκ! &ιηΐ3-

Ιίδ νίιιειιΐιιιη, ιιΐιί < ίιιιι Πβο εοΙ1θι|υίυπ), ει Πει ευηι

ΗοιηίιιΊΙχίδ δεΓηιο, φιί Πεή ροΐεδί ηΐ ίΐιί ηοη δίΐ Γεδΐ3

«•εΙι•Ιιπΐ:ΐδ? Ρ«$Ι3 ειιίπι ηοη ιηιιΙΓκικΙο εοητεηϊβηΐϊυηι

Ι.κίΜ-ΐ' δοΐβΐ, -■•■! νΪΓίαβ ; ηοη δηηιρίποδϋδ νεδϋΐυβ, μ•.|

ρίεΟΙίδΟΓηηΙιιβ ; ιιοη ιηεηδ;εΙ:ιηΐίιί3, 5Ρ(Ι ουη ηηίιη:ι*.

Μ:ιχίιιιιιιιι ειιίιη Γεδίυηι ε$1 εηηδείεηΐίβ Ιιοηη. Ει δίειιι

ίη ('χΐΓΠΐίϋ <:ι:ΙιΊ)Γίι»ιϋιιΐδ ίδ ςηί ιιοε νεδίειη ΙιαΙιεί ,

ηηα ίιιιΙυηΐιΐΓ, 8|<Ιεικ1ί<Ι.ιιιι, ηεε ιηειιδβιη, ψιΛ ΓπιαΙυΓ,

Ιιιιΐηιη, δει) ν'ινίι ίη ρ.ιιΐ|κτιαΐο , Γ.πιιο, εχΐΓεηιιΐ|υβ

ηιίδεη* , ιιοη ηΠϊοίΐιΐΓ ΓεδΙο (ϋι', εΓοπίδί ιιηίνει-83ΐη

ιιι 1ιι•ηι εηοΓβΐδ 3ςεΓε νί«Ιι?αΐ, δε<1 εο ιιΐ3£ίδ αιιβίΐιΐΓ 3ε

«ΙοΙεί (μου βΐίοί ίη (ΙιΊίιίί!. νίιΐβαι, (Ιιιιιι ίρεβ οηιηίΐιιι»

ε£βΐ ; ιΐίνεδ τείΌ (1εϋε3(ιΐ8, ιηυοίοπίδ νεδίίϋυδ ίΐιιιι•-

(ΐ3ηδ , ι-ι ίη 8ΐιιηιη3 ρΐΌ$ρεηΐ3ΐβ νίνεηδ , εΐίβπι εχίΓΑ

ΓβδΟ ΐεηιροΓβ Γβ^ΐυηι η^εκ δί!)ί νί(Ιε(υΓ : ΪΙ3 ει ίη δρί-

■'ίΐιΐίΐΐίΐιιΐδ Γοΐιιΐϋ υ^ιινεηίΐ : ηυί νίνίΐ ίη ]υ9(ίΐϊ3 εΐ ηρε-

ΓΪΙιυδ ΙιοιΓυ, νεί α1)δςυβ ΓεδΙο ΓεδΙυηι 3§ίΙ , δίηεεηιη

νοίηρίαίειιι εχ 1>οη;ι εοηδείβηΐία ρεΓείρίεηδ : φιί ν«?π«

ϊη |ΐι•(-<•..ΐο ει ηΐ3ΐίιΐ3 ϋοβ'ιΐ , ηιυΐίοπιηι ιηαίοπιιτι δίΐ/ι

εοι.8είιΐ", ειίηηι ιπιιι ΓεδΙυηι εδ(, ΐηηι ΓεδΙο εβΓεί φιβιιι

(|ΐιΊ ηίλχίπιε. 0ιιηρι•ορΐ8Γ Ιίεεί ηουί* , δι νεϋπιιΐδ, ρεΓ

δίη^υΐοδ ϋίεδ Γι:>ΐιιηι ΙιηΙεπ*, δι νΪΓΐιιίειη εχεκεβηκικ,

ει εοηδείειι1ί.ιηι ριΐΓίΙϊεειηυδ. Οιια εηϊιη Γ6 ρΓΧίεηΐη

ΓοΙ1εεΐ3 Ι)3ε ρΓΧϋεηΐί ε>1 ροιϊΟΓ ? ιιιιηοη Ιιιηιιιΐΐιι 1:ιη-

Ιιιηι εΐ δΐιορίΐιι, ιιυΙΙηηιιε Γ8 βΐΐι ? Οοαικίο εη'ιπι <-1

δβιιειοηιηι ιιι\λιοποι ιΐηι ρεΓεερίίο, ει βΐίηηιπ) βρΪΓί-

Ιιιιιΐίιιηι πΊΐιιη εοιιιιιιιιιιίο , ρη(3 ρΓεοΐίοηοιη , εοη-

είοηίδ, ΙΐιΊκ'ΐΙΪΓΐίιιΐιιιπι , <':ΐΓΪΐ;ιΐίδ, ε.εΐιτοηιιηφιε οιη-

ιιίιιιιι ('.ίιΙγιιι εδί ι•1ϊ;ιιιι Ικκϋι•, Ιιηΐί.ι ίη Γβ Ιίχε (Ιιο

δηρεπιΐιΐΓ :ιΙ) ϊΙΙη , ψΐ3ΐι1υηι νεί 3(1 νοδ νεί 3ι1 πιο

οηικ'ίοικπιΐΓΐιι βΐΐϊιιεί. Ν;ιιιι ςυί ΐιιηε ηοδ αιΐ(1ίε1)3ΐιΐ ,

Ιιι ιιιιηΐ' ΐ|ΐιο<ιιιβ ηιιϋϊΐιπί δΐιηΐ ; ει ιριί ηυηε βϋδυηΐ, ηβ

Ιυιιε ιριίιΐι.'ΐιι :>(!('γ,ιμΙ , εΐίηιηδί εοΐ'ροΓε βιΐνβδε νίοΌ-

γβιιΙιιγ : ηοη 3ΐιι1ίπιιΐ ηυηε ; ϊιηο Ιυιιε ηαϊιιυδ ηικίίεΐκ-ιηΐ ;

ηβε μιΙιιιιι ιιοη 3<κ1ίεΙΐ3ΐιΙ, δοιΐ ειίηηι ηικίίεηΐίουδ οΐι-

δίΓερειιαΌ ιηοΐεδϋ γγμιιΙ. ΟιορΓορΙεΓ εΐ Ιυιιε εΐ ιιιιιιι:

Χ(]•ι:ιΙε ιιιϋιί β^Ι Ιΐιείίΐηιπι , ί(1εηιιριε ηικί'ιΐοηιπι εοη-

νειιΐιΐδ, ηεε υ',Ι:ι ίη π: :ι1ιιίό ηίε ίιιΓεηΟΓ. ΐπιο, δϊ ιηί-

πιιη ηΙϊηιΓκΙ ιϋεεκε ρεηιΓιΐιίιίϋ, Ιιίε ίΙΙο 681 ρπεδΟηΐίοΐ';

ςιιοϋ δίηε δίΓερϊΐιι δίι $οπηο, ει δ'ιηε Ιυπαυίιυ ιΐοείηηη,

ει ευηι ιη:ι]ηι-ε ίηΙεΙΙεείυ αιΐδΐιιΐΐίΐϊο , ηυΐΐο Ιυηιιιΐΐη

ηικϋΐιιιιι ηο$ΐΓυπι ϊηίοπιιιηρειιίε.

2. Ρααάιαι ανάίΐοηιιη ηε εοηΐήιίεΐ. — Ηχε βιιίειπ

Ηίΐ'ο, ηοη ί|ΐΐπι! εοηΐοιηη:ιπι ηιιιΐιίίικίίηοιη ϊΠίυδ εοι:-

τειιΐυδ, 8β(1 ιιι νοίιίβ ρ<τ -ιι;κΙι•:ιιη ιιε (ΙοΙεαίίδ , ιιενβ

εοηΐηδίηηίηί οΐ) ραυείΐηΐεπ) εοπιιη , ςυί ηυηε Ιιιιε

εοηνεηεπιηΐ. Νοη βηίηι εοΓροπιιιι , δει! ηιΐιΐιΐηπιιιι

ηιηΐιίίικίίηειη ίη εεείεδίβ γογ,ιιϊι ϊπιιΐϋ. ΟυβηαΌςιιίϋειιι.

ίςίΐυΓ ϋϋοπι εοηνίνχ ςυί ιυιιε , εΐίαηι ιιιιιιε ηοΐι'»

ηιΐίΐιιιΐ, ρ.ιπ 3ΐ:ιεπΐίΐΐε ΙιοιΓκ: ι|ΐ:θ(]ΐιε εοηνίνίιιηι νοίιί»

εχΐιϊΐιοϋο, 3(1 .ΊΓ^ιιπιβιιΐυπι τενεΓδυδ, ςιιοιΐ ηιιΐιϊδ Ι>

8ΐϊνίΐ3ΐίδ Ιεπιριυ ϊηΐεΓΠίρϊΙ. 0ιιειη.ιϋιηπ(1υηι ειιίιιι ιιι

Ρεηΐεεοδίε' ίηΐεηιρβδΐί\Ίΐηι ιτηΐ, ηηΐ883 οεηείίείηηιιι^

ρεΓ ί(1 (επιρηδ ίη ηοδ ΓοΙΙ:ιΐοιυιιι εοηιηιειηοπιΐίιιηε ,

ίιιεερίυιη αηΐεα εοηίοχίιιιη εοιιΐίηυατβ : ϊια ηυηε εχ-

»γΙ3 Ρεηίβεοίΐε, ορροί κιιιο ΙιίβτοΓϊητη ίη ηιαιιιιβ γοκιιιιι -

ρΐηιη ρΓΟδεηυεηκίΓ, ρΓΪϋΐίηιιιη άβ Αιιιια ;ΐΓ,'ΐιηιειιΐιιιη

ΐΐ'.ιείΒΐιΐΓϊ. Νοη εηϊιη 8ρεεΐ>ικΙυ:η ηιοιιι ιιιιιΊι ]:ιιιν

ι1ιγι;ι δίηΐ, $6(1 ηίπιιη 3(1 Ιϊηειιι Ιιιιρίδ 3Γ^υιιιεηΐί ριτ

νΐΊκτίηιιι». Νηιιι εΐ ηυί ΐΙιοδπιίΓυιιι ίιινίΊΐεπιηΙ , ΙϊιιΊ

ρΙιΐΓΪιηηδ ίηιΐο Γ:ιρϊηιιΙ (1ίνϊΐΪ38 , ηοη | ΓΪιΐδ 3ΐ>8Ϊ.Μιιιι(

ιριηιιι Ιοίιιηι ΐ'χη:πΐ8εΐΊΐιΙ, υΐ ηυοδ ηοη ΐαιιι }ιιν:ιΐ ηιυΐι»

αεεερίδδε, ηηηηι ηίΐιίΐ ΓβΙΙςυυπι Γβείδδβ. (Ιικκΐ δϊ ϋ

1 α>11). (Ιιίο οι Πθ{?., Γαι1ί€0$1ε. ί\ο ίιιιΥβ ειίιιηι ΙοβίΐυΓ. Μιν

ΓβΙ., ΗαοοίΜεεοίΙε, ϊη υιτοηυβ Ιοοο. ηυα <Ιικ•ιί ιιιηιιίιιιιι

Η&δ. ίΐιιιΊιΊΊΐίΐΐΓ 1«•ι Ίιιιικ'ΐιι ιηυι»γίιηυ<ί, ίΐιαϋοιιΐϋ εΐίαιη Ιικ•(>

{Ιίοδυρτβ ραιιΚ) ροδί ϊιιίΐίυπι, οηπηινή αώη ΓεηΙκοιΜ ρηε-

ΙίΓίίί, ο,αο ίιιιιιιίιιΐΓ Ιιίο Ιο^ιίιιΙηιιι <*ϋΝβ ίο Μ,τυικίο Ι(χχ>,

εχαιία ι <•/< ί••< ο ./>•■ ΜβϋορκιΜεοαδίο αυιβηι εηι Ιιπα ιρυι υ

1ιιΊχΙοηΐ3(Ιϊδ ηιιβΓίχ ρΜΐ ιΐι&υΐια ; δίο αΊεΙβ , φΐϊα πΜΜίίυηι

δίαιίιιηι οοευραΐκιΐ γϊμΊι» ίυΐετ οι ΡεπίρεοβΙκη. ι >«.- ϋΐ»

ριυη ϋαιιμιυ* ιιι (.Ιο&ϋϋΐίκ <;γ.γοο. ΙιιΙβικιπ χνο η-βα,υεη•

ιί-ΜΐιΐΓ Ιι.ΐ'-• νοχ οεαίΓΓϊΙ. Αΐηυίδ «Ύ£ο ίιηριτίΐιι» ΙΠιπιΗιιϊ

ηίε Μ<•ϋί>| βηΚΌΟδίβη ΐΡΐιιβΓε ίηϋυχίι. λιΜο <ιυχ ϋίχίιιιυ^ Ιη

ΓΓΐ'Γ. Γϋηιί 1»ιι]υδ, $ μιι.
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ΐ(ΐιι ιιι μοευηΪ38 ΐηδαιΓιιιιιΙ,Ιβηΐο ητιιιιι ρεηΙυηΓυιη ηβο

ιιι»ιΐϋΐΐΓ.ιΐ'ΐιιιι ΙειιεηΐιΐΓ ίΐιΐ(Ιί'). ηιιιΐιο ιιι:ΐ£Ϊ6 Ιιοο ηοβ ίιι ι)ί•

νΐιιίβίΛοεΓβΐηββαυπδομοποι, ιιβορπυδ αΙ>8Ϊ5ΐ0ΓΚ ηιιηιη

Ιοίυπι Ιιυο «|αο<1 ΐυϊ νΐϋβηηΐδ οχΐιαιίδοι-ίιιιυ•*. Οίχί αιιΐβιη,

(ΐιιοίΐ ίΙ)ϊ νί(1βπιυ.δ, φιία ηηΐνβΓδυιη εχΙιαυπΓΟ ηοη (1α-

ιιιγ. Εοιίδ εηΐιη οβί ροΓοηιιΐίβι• ιιι:ιιι;ιιιδ ϋίνίιι:ιπιιιι νίβ

8βηΐβηΓΐ3ΐ°υιη , ηυηιηυιιη άοΠεΐοηδ , ηυπιαυβηι βνα-

<ίι:ιμιΙ:ι. Ιιαςηβ ηε ϋοΓαΐί^οιιιιιι• : ηοη εηΐιη (Ιο νυΐ^β-

πΙΐΙΙϋ ΓΙ"1)ΙΙ!> ηθ!)ί$ 051 0Γ31 ίο , $6(1 (Ιο ρι-εοαίίοιιο, 5(10

Ι10ΒΙΓ3 ; μΐ-ΟΟΗΐίοΙΙΟ ρβΓ (|Ι13ΙΙΙ δΚ'Πΐίβ ΙΙΙ310Γ 081 Γϋ0ΐ3,

61 ηϋΙΙΙβΓΟδΧ ρπιΐίδ ρ3Γ6Ι18 <|ΙΙ.Ο ΠΊΐΐδ (."ΙΙ'οΙωΙ , 61 ΟΧ

ηκΕΓβιιΙο 1x13 ; ροΓ ςιιηιη νίΙίθδ:ι Γερ3Γα1>3ΐυτ η;ιΙιιια,

εΐίΐϋδβααο Γ680Γ3031Ι1Γ ΙΙΙβίΓΪΧ, 61 ίηΐρ088ίΙ)ίΙΪ3 ΠβΟίΙΐΙ

ρο88ΪΙ)ΊΙί3. Οα;ιρι•θ|ΐΐ'-ι• οηιηΪ3 ραιιίαΐϊπ* ρβΓδει υΐβιιιυι•,

δίηςυΐαδ οχρΠε;>ηΐβδ(1ϊειίοηβ8, υΐηο ηιίιιίιιιοηι ψιίιίοιιι

1103, <|ΐι:ιηΐιιιιι Πβπ ροΐβδί, εΙΤι^ΐαΙ. δίψιΐυΌιη ριορίοΓ-

63 (1(138 ίηΙβ£Γ3$ ϋΪ580Π3ΐΐΟΙΙ08 ίο ιΐ.ιο κοΙίΐ ο]ιΐ8 (ΙίοΙ»

ίηδΟΐιιρδίιηοδ : ρπηπιιιι , ϋοηβπιιαίιιιη ειΐ αιι ιιΐινιη

ί/ι βοι/ιιιιο, εΐ ςαοίΐ ηιοχ δεφιΐΐιΐΓ, ΕχιιΙίαίιιιη αϊ εοτιια

ηιβίίΐ» ίη 0«ο ηι«ο (1. Κ*ρ. 2. 1). Οηβι-α,ιιοιιβ ί§ίΐι•Γ

681 ΙιοοΊβ 3(1 Ιοι-Ιίιιηι νβηΪΓβ. (,ΙιιοιΙ νοπι Ιιοο 681 ? 0ί-

ΙαΙαΙιιιιι ι-ίί 0$ ιΐίΰαιη ίαρετ ί/ιί/ηίΐοι ηιεοί : ΙαΧαΙα ιιιη»

ίιι ιαΐηϋ Ιιια. Αιιίιΐ)3ΐΙνβιΙίΐε αοευηίαιιι ΟΓαΙιοηειη :

ηοη άϊχΐΙ, ΕχαευΙυιη 681 ο» ιιιουιιι 8ΐφ6Γ ιιιιιι. Ϊ008

ιηοο» : ηοη εηΐηι 3(1 οοιη ίοίβ εΐ (ΙίοΙΟΓΐα ρΓχμαι-Μιιιη

ογ:ιι, ηοη 3(1 ορρι-οϋηα 61 ίΐεευδβΐΐοηβιη, 86(1 3(1 πιο-

ιιΐιίοιιοιιι ει οοιίδίΐίιιιη, 3(1 οοπ-ι•οΐίοηοιιι ει ίιι^ίΓοοίίο-

116111. ΡΓ0ρΙβΓ63 ΠΟΠ (ΙιχίΙ , Εχ»01113 6δΙ ΙΪΙΙ£ΙΙ3 Π163

δυρβΓ ΐιιΐπιΐοοδ ηιβοδ, δοϋ , 0//«/οίΒ»ι «< ο•. ΚοΙαχβ-

ιίοιιο, ΐιιαυΐΐ, Γπιογ : Ιΐοοι-βΙοη,ιιΐ ροδδυπι :]>ηι ρυϋοΓβ

όίδουδδο 3(1 Ιίοβι ϋιΐοηι ι-βάΐι. Λ ο ηβ ιιυιιο φΓκΙοιιι ηιιι-

Γιοιοκι »•ιηυΐ3ΐιι ηοηιίιιβνίΐ, 80(1 δϊπνρΗβίΙΟΓ ϊικΙεΓιιιϊΐβ

ιιυηοιιραΐΐοηβ , ςιΐ3δί ςυ3(ΐ3ΐη 13γ\•:ι, Ιαιιΐχ ΐιίδΐίιίχ

εαιίδαιιι ;ι1)δ(Όΐκ1ίΐ. Νοιι (ΙίχίΙ , (|»οι1 ιιιιιΙΙ:ΐ! (ΙίουιιΙ

ηιυΙΪ6Γ68 : ΟοηΓυϋίι οαηι ϋοιίδ, (Ιίδδίρανϊΐ εΐ (<6]βείΙ

εεεΙβδΟπι ει 3ΓΓο^αηΙβιη εΐ ιιι:ιςιΓι1•>ΐ|ΐι»ηι : 8οιΙ δίιιι-

|ι1ί(ίΐθΓ , 1)ΊΙιιΐαΐιιιη αϊ ο* ιηενιη $ιιρ«Γ ϊιώιιίοοι ηιεοι;

ΙαΙαΙα ικιιι ί/ι ιαΐαίε Ινα.

Ιη ευΐιιΐιιή 0ίί ΙαΊιηί ααϊά ιϊι. -~ \Γΐϋβ ψιοηκκίο

οαιηοΌιιι Ιοβοηι μβι- Ιοίαιιι ρΐΌοαΙίοιιοηι δοΐ'νβΐ. δΐοιιΐ

εηϊηι ίιι ρήηείρΐο ιΐίοοόαΐ, €οηβτιηαΐ«ηι ε$ί «οι- ηκ-κηι

ίη ϋυιιιίιιο, ΘχαΙίαΙαιη βίΐ ΐοηικ »ι«ιι//ι ί/ι 0«ο ζιΐίο, άί-

Ιιιΐιΐΐιυη *'.•>( οι ιιΐίκηι ιμ/κτ ϊπί/πίΐοι ηαοι : ϊ(3 61 Ιιϊε,

Ι.αΊαΐα «κιιι ίη ιαΐαΐβ Ιιια. Νοη δϊηιρΙϊείΐεΓ, Ιιι δηΐιιΐο,

«6(1, Ιη αιΐιιΐΰ Ιιια. Νοη οιιίιιι (|ΐιοιιϊ3ηι 86Γ\'3ΐ3 δΐιιη,

8ε(1 (]ϋοηϊ3ΐη ρβΓ 16 56ΓΥϋΙα δΐιιη, ρΓΟρΙοΓοα 1;οΙοι• βΐ

οχδυΐιο. Τ;ι1ϋδ (]υ'ψρβ δΐιιιΐ δαηοίοι-οιιι 3ΐιίιηχ ; (1ε ϋοο

ιη:ΐ(;ί8 1χΙ3ηΙιΐΓ αιιοΐΟΓΟ ιιιιιιίΓΓυιιι, (ρκιιη (Ιο ίρδίδ

ιιιυιιιτίΐιιΐδ : ηοη εηΐιη ρΓορίεΓ ϋοιΐ3 ΐρδίιιιι, δβϋ ιίοιια

ρΓομΙεΓ ίΙΙιιιιι (ΙιΙί^'ΐιηΐ. Ηοε «ΟΓνοβ £1*3108 οΌοοΐ, Ιιυο

Γΐιΐηιιΐοδ οεηεϋείϊ ηιβιηοΓεβ, νίϋεΓιεεί ΐ'εΐιαδ δυίδ οιηιιί-

Ιιιΐδ ρι-χροηείΈ Ποιιιϊηιιηι. 8ϊε οιί.ιιη ηοδ ββεείϊ δϊ-

πιυβ : ευιη ρεοοανοιίιηιΐί, ηοη ϋο1ο3ΐηιΐ8 ςαί3 ριιιιϊ-

ιιιιιγ, 8«1 ιριία Οοιιιίηιιιιι οΙΓοιιϋίιιιιΐϊ : 61 δι ηυο(1 ορυδ

Ιιοιιιιιη ηοδίΓΐιιιι 681, ηοη ςιιικίοίΐηιυδ ριορίοΓ ιο^ιια

οαΊοπιπι, ί>οιΙ ιριία ιεπι εαΊοπιιιι Κε^ί {,τηίαιιι Γοοί-

11105. 0>ιί εηΐιη δαηχ ιηειιΐίδ 081, οίΓοιίδαηι Ι)οί ιιιη^ίδ

ιΐηιει, (ρι;ιιιι ιιΙΙαιη ςεΐιεηιιβιΐ), ει ρ1:ιοει•ε 1>οο ρΐιιπδ

αϋίιιυΐ, ιριαιιι ιιΐΐιιιη Γεςιιυιΐ). Νοο ιιιίιοιίί ει ΟΓ^η

Γ)οιιιη 6386 δΐε αΠΌοΐιιιιι οροποί, ευιη βΓ^3 Ιιοηιΐηοβ

ηιιιΐιί δΐε α(1'οοΐί δΐιιΐ. δχρε εηΐιη ιριί ςβπηβιιοδ ΙίΙιο-

Γ05 Ιιαίιοηιιΐδ, 3ΐ νοΙ ίηνίιΐ 605 ΙχβεΓΐιιιυδ, 3 ηο5Ϊ3

ΐρδίδ ραεη33 Γ6ρθ5θίηΐΙΙ5 : 61 6Γ^3 αιιιίοοδ ίϋβπι ΓαΟΟΓβ

δοΐοηιιΐδ. ()ιηκΙ 8ΐ 3ηιΐεο3 ηιιΐ Οΐίοδ οίΓοιιϋοΓβ ηιοΐΐο

8Γ;ινίυδ ρυΐ3πιυδ ηυαηι ροβπ3δ Ιπογο, ιιιηΐιο αιαςϊδ

6Γ^3 ϋοιιιιι 5ίο ιιίΐίοί ιΐεοεί, ει οιιίιιι ςοηεηηβ §|Γ3νϊυ3

ριιΐ;ιιιι1ιιιιι ββΙ, αΐίηιιίό! Γεοίδδβ ιριοιΐ ΐΙΓι ιΐΐδρίίεβαΐ.

Τ;ι1ίδ οι-3ΐ 1)63ΐυδ Ρ3υ1υδ : ρπιρίβΓεα (Ιίοοοαΐ, 6'£»ιμ

5ΜΗΐ ηιιοά ηα/κβ αηρείϊ, ηκ/αε ριϊηαραΐαι, ηεφίΐ ρο~

Ιειίαίει, ηεφιε ρτοεκαΐία, ηεαχιε [ιιΐνηι, ηιψιε αΐιΐΐηάο,

ιΐΰίμιε ριοβιηώιηι, ηεε αΙία ΟΓεαίητα ροίεήΐ ηο» κρα

τάτε α εαήΐαίε ΰεί, ηηοε ειΐ ϊη Οιη$ΐο 7β»κ 0ο»ιίηο

ηοί/Γο (Κοιη. 8. 39. 40). Οοΐιι 61 δβηείοδ ιιι;ιπνπ•5

ευηι 1)β;ι Ιοδ νοεηιιιιΐδ, οϋ νιιΐιιοπι ρηηιυπι ρι-χ(1ίε3-

ιηυδ, ηιοχ οϋ ρΓχηιί3 ; ρπυδ οο ρΐαςαδ, ει Ιιιιιι <1ε-

ηιυιη ο1> εοΓοιιαβ Γοροδΐιβδ. Ρποιοία οιιίιιι ρΓορίερ

νιιΐιιεΐ'3 εοιιΐΐιι^υιιΐ, οι ηοη νο1ηεΓ3 ρΓορίεΓ ρπειπία.

3. .Κηιιηηα: ρτο ΟιήίΙο ΙοΙεταίω, ιιιιιι ρταιΐα, σο-

τοηα, ηιετεει. — Ιΐα Ιιεαίυδ ({υοςυβ ΡαιιΙυδ ηοη ΐαηι

Γοροδΐιίδ δίΐιί ϋοηίδ, ο,ιιαιιι ιιιοΐεδίϋδ ρΓομίοΓ Οιπδΐυηι

ρβι-Γεπ'ΐκΙΐδ ϋ3ϋ(1εΙ)αΐ, οίαιηαϋαΐο,ιιο άίεεηδ, Οαπάεο ίη

ραΜίο/ιίοκι ρτο »οΜ« (Γ.οΙ. 1. 24) : εΐ ΐίοπιηι, ΛΌ/ι

κιίαιη αηίειη, ιί-πιι/ι εί αίοτίαιπατ ίη ΙηΜαίιοηΟιιιι

(ίίο/ιι. 5. 3) : ει πιι 5ΐιηι, {}ηυηΊαιη ηοΐήι άυιιαίηιη αι

α Βεο, «ί ηοη «ο/κιη ίη «ιιιη ετεάαηια*, κά ειίαηχ ρτο

εο ραύαηιητ (ΡΙΐιΙίρρ. Ι. 29). ΕδΙ ειιΐηι 6Γ31Ϊ3 νβΓβ

ιη3χΐιη3, (Ιί^ηυηι οειίδοιϊ ρηιρίβΓ ΟΐΓΪδίυιιι αΐΐιριΐα

ραΐΐ, οι οογοιι.ι νβΓβ ρειΤοεΐ;ι, ει ηιοΓοοδ ΓιιΐϋΓ.ι γοΙγι-

ΙηιΙΐοηε ηοη ιιπιιογ : ει Ιιοο ηοηιιιΐ ηιιί Ιβ|;ΐΐΐιιιε «ε

ΓεΓνβιιΙει- ΟιηδΙυπι (ΙίΙίββι-ε δεΐυηΐ. ΤβΙΐδ οιαΐ βΐ Ιι.ίχ

ιιιιιϋοΓ, βπίβηΐίδδΐπαυπ) Ιιαίιοιίδ ίη Οουιιι ϋεδίιίεηυιη,

ει ίί,'ΐιίΐυιιι 3ΐηοΐ'βιη : ρΓορΐβι•ο;ι ύΐοβοοΐ, Ιοείαΐα «κι»

ίη ιαΐαΐατΐ ινο. Ν'ίΙΓιΙ ειιΐηι ΐρδΐ ΓυΐΙ ευιη ΐοπ:ι οοιιι-

ηιιιιιο, δε(1 οιηηε Ιιυηιαηιιιη αιιχίΐίιιηι (1ε3ρΐεΐεο:ιΐ, οι

εΐ'3ΐ δρίπιυκ %γλ\λά δΐιΐιΐίηιίδ, ίη οηιιιΐϋυβιριε 3(1 Οοϋΐιι

ιο5ρίοίου;ιΐ, ει αϊ) υι-ςεηΐίϋϋβ ηιοίοδίΐΐδ ΐΙΙίηο Ιϋχτ.ιι ί

γο§ιι1)31. Νονει-31 εηΐιη, ρίαιιο ηονβΓ3ΐ, Ιιαπιαηη ςιιϊ-

(Ιοηι, υιια1ΐ;ιειιιΐΗ|υε δΐηΐ, (ΙβηΙίοιη ΐηιίΐ3ΓΪ ηαίιιιαηι :

ιιοϋίδ ηιιίοιιι (Ιΐνΐιιο δβηιρβι- ορυδ 6336 3ΐιχίΙίο, δι νοίί-

10118 3ΙΙ00Γ3Π1 III 11110 ϋΓΠΚΙΓε. 0θ3ρΓ()ρ16Γ 3(1 ϋοΟΙΙΙ

δοιιιροΓ ουηίιΐβίουαΐ ; ει :ιεοορΐ3 ςπιΐίιι, ηυοά Οβοδ

ε]ιΐ5 3ΐιεΐ0Γ 63361, ηια^ΐδ ^αικΙοΙκιι, οι βΓαΐί3$ α^βηβ

άΐεο1>3ΐ : Νοη αϊ »αηοΐηι, νΐ ε»( 0οηιίηΗΐ, ίΐ ηοη α

]Μΐνα ικηΐ 1)οΐί ηοαετ, ει ηοη «$ι ιαηείια ρταΐετ α

(4. Κία. ϊ. 2). Εΐεηΐιη ΪΓΓορΓεΙιβηδίϋΐΙο, ίηςυΐΐ, ]υι1ϊ-

εΐηιιι ο]ιΐ5, ει ΐιιεοπΊΐμία ϊηκιΐΐΐυΐΐίδιριε δειιίειιΐϊβ.

Ηαΐϊο ύιΊΐι• [ια'ΐιΐία• α ϋεο ηοη τεροιεεηάα ; ρααρετ-

ία» ατίει ϊηνεηϊΙ. — νΐαΊδΐί ^Γ3ΐχ αηΐιιιχ οο^ΐΐβΐηιιι .

Νοη άΊχίΙ ίιιίπι 86 : Οιιΐϋ ηΐίΐ^ηιιηι, αιιΐ ηοίϋ ρηε αΐί'ικ

3εεερΐ?0υθ(Ι μίιιοΙχ ηιοχ ριη (Ιιιάαιη τορΐοδε ευιι-

Ιΐ^ΐΐ, ίιΐ ε§ο νίχ ιαιιοΌιιι ηια^ηο εοη.ιΐυ, ει 1301711113,

ει ρι•οοί1)ΐΐ5, ει 8ΐιρρΙίε;ιΐίοιιίΙιιΐδ ΐηιρείΓβνΐ. δοϋ (]υο-

ηΐιιιιι Ιιοηο 5('ιιΓιοΙι.ιΙ (1β Ι)οΐ ρΓονίιΙοιιΐία, πιΐΐοιιειιι

ΙιειιοΙίοειιΐίχ ηοη ΓοροδΟΪΙ 3 ϋοηιίιιο, (ριοϋ ιηυΐιΐ Γα-

εϊυηΐ, ςοοΓηΙΐε ΙΚίιιιι ίη ]υδ νοεβηίοδ. 8ϊ νΐοΌηηΐ

Ιιυηε (Ιΐνΐίειη, ;ιΙίηιη ίηοροηι, ηοη (ΙβδΐηαιιΙ 3ι1νοΓ3υηι

ο]ιΐ5 ρΐ'ονϊιίοιιΐΐιιηι ο1>1ι>«ΐ(ΐϊ. Ουϊϋ Γαε/8, ο Ιιοιιιο ? ϋο

εοηδοηο ίο μιάΊοαι-ε ηοη βΐιιΐΐ Ραυίιΐδ άΊοβιΐδ, ΛΌ/ίίε
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τή σπουδή, πολλώ μάλλον ήμδς έπΊ των θείων θησαυ

ρών τούτο ποιείν χρή, καΊ μή πρότερον άφίστασθαι,

έως άπαν τδ φαινόμενον έξαντλήσωμεν. Το φαινόμε

νο•/ δέ εΐπον , επειδή πάντα έξανϊλήσαι άμήχανον.

Πηγή γάρ έ.ττι διηνεκών βλύζουσα τών θείων νοημά

των ή δύναμις, ουδέποτε έπιλείπουσα, ουδέ δαπανω-

μένη. Μή τοίνυν άποκάμωμεν • ουδέ γάρ υπέρ τών

τυχόντων ήμίν ό λόγος, αλλά περΊ ευχής, τής ελπίδος

της ημετέρας • ευχής δέ, δι'ής ή στείρα μήτηρ έγένε-

το, καΊ πολύπαις ή άπαι;, και ή κατώδονος έν ευθυ

μία- δι* ήν ή πεπηροίμένη διωρθοϋτο φύσις, καΊ μήτρα

άπο,κε κλεισμένη άνεώγνυτο, και τά αδύνατα δυνατά

πάντα έγίνετο. Διδ δή κατά μικρδν διερευνώμεθα

πάντα , καθ' έκάστην ρησιν άναπτύξαντες « , ώστε

μηδέ τδ μικρότατον ημάς, ώς οΤόν τε, παριδραμεϊν.

Διάδή τούτο δύο διαλέξεις ολόκληρους ε!ς δύο ρήσεις

άνηλώσαμεν μίνας, εϊς τε τήν πρώτην τήν λέγουσαν,

ΈστερεώϋηήχαρδίαμουένΚυρίφ,ΙΊί^γ.Λίττ^Βιχ)-

τέραν τήν μετ' έκείνην, ΎψώΟη χέρας μου έν Θεφ

μου. Άκόλουθον δή σήμερον έπ'ι τήν τρίτην έλθεϊν.

Τίς δέ έστιν αύτη ; ΈπΛατύνθη στόμα μου έπ'

έ/Ορούς μου, φησίν • είιφράνθην έν σωτηρία σον.

Προσέχετε τη* άκριβεία τής λέξεως. Ούκ είπεν Ήκο-

ν/;ϋη στόμα μου έπ' εχθρούς μου- οΰ γάρ πρδς λοι-

οορίας καΊ σκώμματα παρεσκεύαστο, ού πρδς ονείδη

καΊ κατηγορίαν , άλλα πρδς παραίνεσιν καΊ συμ

βουλή•; , πρδς διόρθωσιν καΊ νουθεσίαν. Διά τούτο

ούκ είπεν, ΊΙκονήθη ή γλωσσά μου έπ' εχθρούς

μου, άλλ', ΈπΛατύνθη. Άνέσεως άπέλαυσα, φησΊν,

έλευθεροστομεϊν δύναμαι. Νύν άπεκρουσάμην τήν

αισχύνην , πρδς παρρησίαν έπανήλθον. ΚαΊ ουδέ

ένταϋθα είπεν δνομαστ'ι τήν γυναίκα τήν άντίζηλον,

άλλα απλώς τω τής προσηγορίας άδιορίστω, καθάπερ

προοτωπείω χατέχρυψε τήν τοσαύτα λυπήσασαν. Ούκ

ε'πεν, 3 πολλα'ι λέγουσι γυναίκες • Κατήσχυνεν αυτήν

δ θεδς, κατέρραξε καΊ κατέβαλε τήν μιαράν καΊ ά)α-

ζόνα καΊ μεγαλήγορον • άλλ' απλώς, ΈπΛατύνθη

στόμα μου έπ' εχθρούς μου • εύφράνθην έγ σω

τηρία σου.

"Ορα πώς τδν αύτδν διατηρεί νόμον διά τής ευχής

άπάσης. "Ωσπερ γάρ έν αρχή έλεγεν, ΈστερεώΟη ή

καρδία μου έν Κνρίω, ύ$•ώθη κέρας μου έν θεφ

μου, έπΛατύνθη στόμα μου έπ' εχθρούς μου• οϋτω

και ενταύθα, Εύφράνθην έν σωτηρία σον. Ούχ

απλώς, έν σο>τηρία, άλλ', 'Εν σωτηρία σον Ού γάρ

επειδή έσώθην, φησΊν, άλλ' επειδή διά σού έσώθην,

διά τούτο χαίρω καΊ άγάλλομαι. Τοιαύται τών αγίων

αί ψυχαί ■ τών δώρων μάλλον χαίρουσιν έπΊ τώ δε-

δωκότι θεώ• ού γάρ αύτδν διά τά αυτού φιλοϋσιν,

άλλ' εκείνα δι' αυτόν. Τούτο οίκετών εύγνωυ,όνων,

τούτο δούλων ευχάριστων, πάντων τών εαυτών τδν

Δεσπότην τδν εαυτών προτιθέναι. Οϋτω, παρακαλώ,

καΊ ημείς διακεώμεθα• καν άμάρτοιμεν, μή άλγώμεν,

επειδή χολαζόμεθα, άλλ' επειδή παρωξύναμεν τδν

Δεσπότην κάν χατορθώσωμεν, μή χαίρωμεν διά τήν

βασιλείαν τών ουρανών , άλλ' επειδή ήρέσαμεν τώ

βασιλεί τών ουρανών. Τψ γάρ νουν £νοντι γεέννης

άπάσης φοβερώτερον τδ προσκροΰσαι θεώ, ώσπερ χαΊ

βασιλείας άπάσης ποθεινότερον •δ άρίσαι θεώ. Και

μή θαυμάσης εί έπΊ τού θεού οντω διακείσθαι χρή,

δπου γε καΊ έπ' ανθρώπων οϋ^ πολ/οΊ διάκεινται.

Υιούς γούν έχομεν πολλάκις γνησίους • κάν άκοντες

αυτούς διαΟώμέν τι χαχδν, εαυτούς τιμωρούμεθα καΊ

• Πβ£. άναπτύσσοντε;, βΐ ίΐο 6ΐίιπι ΟοΙΙο. υηιΐϊ.

ΡιτΗΟί- Οβ. ΙΛΥ.

κολάζομεν • καΊ έπΊ φίλων δέ τούτο ποιοΰμεν. Εί δέ

έπ\ φίλων χαΊ υιών τού χολασθήναι τδλυπήσαι εκεί

νους πολλώ χαλεπώτερον είναι νομίζομεν , πολλώ

μάλλον έπΊ τού θεού οϋτω διακείσθαι χρή, καΊ γεέν

νης άπάσης χαλεπώτερον είναι νομίζειν τδ ποιήσαί

τι τών μή δοχούντων αύτώ. Τοιούτος ην ό μακάριος

Παύλος • διά τούτο Ελεγε • ΙΙέπεισμαι οτι ούτε άγ-

γεΛοι, ούτε άρχαΐ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα,

ούτε μέΑΛοντα, ούτε νύ•ωμα, ούτε βάθος, ούτε τις

χτίσις έτερα δυνήσεται ι'ψάς χοφίσαι άπο της

αγάπης τοϋ θεού, τηςένΧριστφ Ίησοϋ τφΚνρίφ

ημών. [745] Και ημείς δέ τους αγίους μάρτυρας όταν

μακαρίζωμεν, άπδ τών τραυμάτων πρότερον μακα-

ρίζομεν, καΊ τότε άπδ τών βραβείων άπδ τών πλη

γών, καΊ τότε άπδ τών άποκειμένων στεφάνων. Άπδ

γάρ τών τραυμάτων τά $ρ<χ(>εϊα, ούκ άπδ τών βρα

βείων τά τραύματα τήν αρχήν λαμβάνει καΊ τήν

ύπόθεσιν.

γ". Ούτω κα\ ό μακάριος Παύλος *ρδ τώνάποκειμένων

αγαθών έπ\ τοις συμβαίνουσιν αύτώ διά τδν Χριστδν

λυπηροίς ίχαιρε, κα\ έβόα λέγων , Χαίρω έν τοΐς

παθήμασιν υπέρ υμών καΊ πάλιν, Ού μόνον δέ,

άΛΛά χαΙ χανγώμεθα έν ταΐς ΘΧίψεσι ' και πάλιν,

"Οτι ήμΤν έχαρίσθη άπύ τοϋ θεον, ού μόνον τό

εις αντίν πιστενειν , άΧΛίι χαϊ τύ υπέρ αύτον

πάσχειν. ΚαΊ γάρ δντως χάρις μεγίστη, τδ κατ-

αξιωθήναι διά Χριστόν τι παθείν, καΊ στέφανος δέ

άπηρτισμένο;, καΊ αμοιβή τής μελλούσης άντιδόσεως

ούκ έλάττων • καΊ τούτο ίσασιν όσοι γνησίως καΊ

θερμώς φιλεϊν Γσασι τδν Χριστόν. Τοιαύτη τις ήν και

ή γυνή αύτη , Οερμδν έχουσα περΊ τδν θεδν πίθον,

χαΊ φίλτρον διακαές • διά τούτο Ελ4•εν, Εύρράνθην

έν σωτηρία σον. Ουδέν γάρ κοινσν αυτή πρδς τήν

γήν ην, άλλ' ύπερεώρα ανθρωπινής βοηθείας άπάσης,

και έπτέρωτο τή τού Πνεύματος χάριτι, χαΊ μετάρ-

σιος ήν, καΊ πρδς τδν θεδν έν άπασιν έβλεπε, καΊ τών

επικειμένων δεινών τήν λύσιν εκείθεν έζήτει. "Ι^δει

γάρ, ήδει σαφώς, δτι τά μέν ανθρώπινα, οία άν η,

μιμείται τήν φύσιν τών δεδωκότων ■ δεϊ δέ πανταχού

τής άνωθεν ήμίν ροπής, εΐγε μέλλοιμεν έπ' ασφαλούς

δρμείν •> τής άγκυρας. Διά τούτο καΊ πρδς αύτδν έν

άπασι χατέφευγε , και λαβούσα τήν χάριν, έπΊ τώ

δεδωχότι μάλλον έχαιρε, καΊ ευχαριστούσα έλεγεν

Ούκ έστιν άγιος, ώς ο Κύριος, χαϊ ούχ Ιστι δί

καιος, ώς ό θεός ι'ιμών, καΙ ούχ έστιν άγιος πΛην

σον. "Αληπτος γάρ ή χρίτις αυτού, φησΊ, καθαρά καΊ

άπαραλόγιστος ή ψήφος.

Είδες ψυχής ευγνώμονος ίννοιαν; Ού γάρ είπε πρδς

έαυτήν • Τ! γάρ μοι μέγα γέγονε ; τί δέ πλέον τοιν

άλλων ; "Οπερ ή αντίζηλος πάλαι έλαβε καΊ μετά πολ

λής τής δαψιλείας, τούτο μετά πολύν χρόνον έγώ, μετά

καμάτου, καΊ δακρύων, και ίκετηρίας, καΊδεήσεως,

χαΊ πόνου πολλού. Άλλ' επειδή καλώς έπέπειστο περΊ

τής τοϋ θεού προνοίας, ούκ απαιτεί τδν Δεσπότην εύθύ-

νας τών γινομένων, δ πολλοί τών ανθρώπων ποιούσι,

καθ' έκάστην ήμέραν τώ θεώ δικάζοντες. Κάν Γδωσι

τδν μέν πλουτοϋντα, τδν δέ πενόμενον, μύριους χατά

τής προνοίας αύτοΰ χινοΰσι λόγους. Τί ποιείς, άν

θρωπε ; Τώ συνδούλω δικάζειν σε ούχ άφήκε Παύλος

»> ΟοΙΙ). βΐ ΚβΒ. 4ριιίν.
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ούτω λέγων ■ Ώστε /<ί) προ καιρού τι κρίνετε, ίως

Λι-εΛΟηύ Κύριος- και τδν Δεσπότην εις διχαστήριον

ϊλ«ις, καΐ λδγον απαιτείς των πεπραγμένων, και ου

φρίττεις, ουδέ δέδοικας ; Κα\ ποίας τευξη συγγνώμης,

ποίας δέ απολογίας, είπε μοι, τοσαύτας μέν της προ

νοίας αύτοϋ χχθ' Ιχάστην ήμέραν χα\ώραν αποδείξεις

λαμβάνων, άπδ δε της κατά τον πλοΰτον χα\ τήν_πε-

νίανδοχούσης ανωμαλίας είναι χαταψηφιζόμενος τής έν

άπασιν ευταξίας, χα\ ταύτα αδίκως ; [744] Ει γαρ μετά

της προσηκούσης γνώμης, χα'ι πεπονημένης διανοίας

χα\ ταύτα έςετάζειν ήθελες, ει κα\ μηδέν Ιτερον ην τδ

συνιστών την τού θεού πρδνοιαν , δ πλούτος χα\ ή

πενία ταΰτην αν μάλιστα σαφώς άπέδειξεν. "Αν γάρ

άνέλη; την πενίαν, τού βίου την σϋστασιν άνεϊλες

άπασαν, χα'ι διέφθειρας ημών τήν ζοιήν • κα\ ούτε

ναύτης, ούτε κυβερνήτης, ού γεωργδς, ούκ οικοδόμος,

ούχ ΰφάντης, ούχ ύποοηματορ^άφος, ου δεκτών, ού

χαλκοτύπος,ού σκυτοτόμος,ού σιτοποιδς, ούκ άλλος τις

τών δημιουργών έσται τούτων • τούτων δε ούχ δντων,

πάντα ήμίν οίχήσεται. Νύν μένγάρ, καΟάπερ διδάσκα

λος τις άριστη, έκάστω τούτων έπικαΟημένη ήτής πε

νίας ανάγκη, ιτρός τά Εργα χα\ άχοντας συνωθεί• εί δέ

άπαντες ϊμελλον πλουτεΐν, άπαντες ίμελλον εν αργία

ζην • χα\ ούτω πάντα άν άπώλετο κα\ διεφθάρη. Χω

ρίς δέ τών είρημένων καΐ έτέρως αυτούς άπ' αυτών,

ων Ιγκαλούσι, πάλιν έπιστομίσαι ^άδιον. Τίνος γάρ

ένεκεν, είπε μοι, κατηγορείς της τού θεού προνοίας;

επειδή δ μέν πλείω, ό δέ έλάττω κέκτηται χρήματα ;

Τί ούν ; αν έν τοις άναγκαιοτάτοις, κα\ πολλφ μείζοσι,

και συνέχουσιν ημών τήν ζωήν, δείξωμεν ίσομοιρίαν

ου σαν πάσιν άνΟρώποις, ψηφιή τη τού θεού πρόνοια ;

Ανάγκη π3σα. Εί γάρ τδ μη πάντας επίσης » άπο-

λαύειν ένδς πράγματος, χρημάτων λέγω, άπόίειξιν

ποιή τού μηδεμίίν είναι προνοιαν, άν φανώσιν έξι στ,ς

άπαντες απολαύοντες, ούχ ένδς πράγματος, ουδέ

ούτως ευτελούς, αλλά πλειόνων και πολύ μειζόνων,

εύδηλον ότι κα\ άκων εκείθεν συναναγκασθήστ; ψηφί-

σασθαι τή τού θεού προνοία.

Δεϋρο ουν έπ\ τά συνέχοντα τήν ζωήν ημών Γωμεν τω

λόγω, και διερευνησώμεθα αυτά μετά ακριβείας, και

ίδωμεν εί πλεονεκτεί τδν πένητα ό πλούσιος έν έκείνοις.

ΟΓον, δ πλούσιος έχει Θάσιον, κα\ ϊτερα πολλά τοι

αύτα πδματα πεφαρμακευμένα, κα\ μετά πολλής κατ-

εσκευασμένα της καρυκείας• άλλ' αϊ τών υδάτων

πηγαΐ κοινϊ) πάσι πρδκεινται, κα\ πλουσίοις', κα\

πένησι. Τάχα έγέλασας άκούων τήν ίσότητα ταύτην.

Ούκούν μάθε, πόσω τιμιώτερον οίνου παντδς, ύδατος

φύσις, κα\ άναγκαιότερον κα\ χρησιμώτερον ' κα\ τότε

σαυτοΰ καταγνώση, κα\ τδν αληθή τών πενήτων είση

πλοϋτον. Οίνου μέν γάρ άναιρεθέντος, ού πολλή τις

αν γένοιτο βλάβη τιν\, πλην τοις άσθενέσι μόνοις• άν

δί τις σβέση τάς τού ύδατος πηγάς κα\ τδ στοιχεΐον

άνέλη, τδν βίον ημών άνέτρεψεν άπαντα, κα\ πάσας

τάς τέχνας ήφάνισε • κα\ ούτε δύο δυνησόμεθα μόνον

δ-.αρκέσαι ημέρας, άλλ' ευθέως άποθανούμεθα πάντες

ΟΛνατον έλεεινόντίνα και χαλεπώτατον.

δ'/ίΐστε έν τοις άναγκαιοτάτοις κα\ συνέχουσιν ημών

τήν ζωήν δ πένης ουδέν πλεονεκτεΐται, άλλ', εί δει τι

γ.ι\ θαυμαστδν ειπείν, καΐ πλεονεκτεί τού πλουτοΰντος.

Πλουσίους μέν γάρ πολλούς εστίν ίδείν ύπδ της τού

σώματος αρρώστιας τής διά τήν τρυφήν έγγινομένης

εύτοίςτά πολλά ύδροποσίας άπ-χομένους • ό δέ πένης

" ΟοΙΙ). 61 Πρ8. εξ Ισης.

διά τού βίου παντδς άδεώς απολαύει τών ναμάτων

τούτων, ώς έπ\ πηγάς μέλιτος, [745] ούτως έπ\ τάςτών

υδάτων τρέχων πηγάς, καΐ ειλικρινή κα\ καθαράν

εκείθεν κα'ρπούμενος τήν ήδονήν. Τί δέ ή τού πυρός

φύσις ; οϋχ\ μυρίων αναγκαιότερα θησαυρών και πλού

του παντδς ανθρωπίνου; Κα\ ούτος πάλιν έξ ίσης

πλουσίω και πένητι πρόκειται τής χρείας δ θησαυρός.

Ήδέ παρά τού αέρος γινομένη τοις σώμασι* ημών

ωφέλεια, κα\ τδ φώς τής άκτίνος, άρα τοις μέν εύπό-

ροις πλέον, τοις δέ πένησιν Ιλαττον παραγίνεται, χά-

κεϊνοι μέν τέτρασιν, ούτοι δέ δύο μόνον καθορώσιν

αύτδ όφθαλμοϊς; Άλλ' ουδέ τούτο άν Ιχοι τις ειπείν

κα\ γάρ κα\ πλουσίοις κα\ πένησιν ίσον τής άπολαύ-

σεως ώρισται μέτρον, μάλλον δέ κα\ ενταύθα τους

πένητας τών πλουτούντων πλεονεκτούντας Βοι τις άν,

δσω κα\ τρανοτέρας τάς αισθήσεις, κα\ όξύτερον τδ

δμμα, και ακριβεστέρας έχουσι τάς αντιλήψεις άπά-

σας. Δίδ κα\ γνησιωτέραν καρπούνται τήν ήδονήν, κα\

μάλλον έντρυφώσι κα\ άπολαύουσι τή θεωρία τής κτί

σεως. Ούκ έπ\ τών στοιχείων δέ μόνον τούτων, άλλα

κα'ι έπ\ τών άλλων τών παρά τής φύσεως είσενεχθέν-

των ήμίν, πολλήν δψει τήν ισότητα, μάλλον δέ τήν

πλεονεξίαν παρά τοις πένησιν ουσαν. Κα\ γάρ ύπνος,

δ πάσης τρυφής ήδίων κα\ αναγκαιότερος, κα\ τροφής

άπάσης χρησιμώτερος, εύχολώτερος τοις πένησιν, ή

τοις πλουσίοις εστίν ούκ εύκολώτερος δέ μόνον, άλλα

κα'ι ειλικρινέστερος. Έκείνοιςμένγάρήπολλήτρυφή,

κα^τδ μήτε πεινώντας έσθίειν, μήτε διψώντας πίνειν.

μήτε καθεύδειν νυστάζοντας, τήν έν άπασιν ήδονήν

έκλύειν είωθεν ού γάρ ούτως ή τών πραγμάτων φύ

σις, ώς τδτής χρείας άναγκαίον ϊκαστον ήμίν τούτο.ν

ήδϋ καΟίστησιν. Ούχ ούτω γούν τδ πίνειν οίνον ήδ:„ν

κα'ι άνθοσμίαν, ώς τδ διψώντας πίνειν ύδωρ εύφραίνειν

είωθεν ούχ ούτωτδ πλακούντας * έσθίειν, ώς τδ πει

νώντας έσθίειν • ούχ ούτω τδ καθεύδειν έπ\ στρωμνής

απαλής, ώς τδ νυστάζοντας καθεύδειν • όπερ άπαντα

παρά τοις πένησι μαλλόνέστιν, ή παρά τοις πλουτοΰσι.

Τά δετής ύγιείας τού σώματος κα'ι τής άλληςεΰεξίας

άπάσης ού κοινά κα\ πλουσίοις κα'ι πένησι πρόκειται ;

Μή δύναται τις ειπείν ή διίξαι, οτι πένητες μέν ά,δρΊ')-

στούσι μόνον, πλούσιοι δέ διά παντδς έν καθαρά δια-

μένουσιν ύγιεία; Τουναντίον μένουνίστιν ίδείν, πένη

τας μέν ού ρ'αδίως άλισκομένους τοις άνιάτοις νοτή-

μασι, πανταχού δέ έν τοις τών πλουτούντων σώμασι

ταύτα βλαστάνοντα. Ποδαλγίαι γούν, κα\ καρηβαρίαι,

κα\ παρέσεις,κα\ νεύρων ανήκεστοι διαστροφαΐ, κα\ πο

νηρά κα\ διεφθαρμένα γεύματα παντοδαπά, κάκείνοις

μάλιστα ένοχλεΐν είωθε τοις τρυφώσι, τοις μύριον

δζουσιν, ού τοις πονούσι κα\ ταλαιπωρουμένοις, κα\

έκ τής καθ" έκάστην ^μέρα^ εργασίας τήν άναγκαίαν

τροφήν πορίζουσι.

ε'. Διά τούτο κα\ τών προσαιτώνοίτρυφήσυζώντες

άθλιώτεροι πάντες • κα\ τούτο ούδ' άν αύτο\ οί τρυ-

φώντες άντείποιεν. Πολλάκις γούν πλούσιος έπ\ στρω

μνής κατακείμενος απαλής, οίκετών κα\ θεραπαινίδων

παρόντων, πολλής θεραπείας απολαύων παρά πάντων,

πένητος διά τού στενωπού άκουσας βοώντος, άρτον αι

τούντος, έδάκρυσε, [746] χα\ έστέναξε, κα\ ηύξατο γε

νέσθαι τοιούτος μετά τής ύγιείας, ή μετά τού πλούτου

τήν ά,δ,όωστίαν Ιχειν. Ούκ έπ\ τής ύγιείας δέ μόνον,

άλλα κα\ ίτΛ τής παιδοποιίας πάλιν ουδέν δψεταί τις

τδν πλούσιον τού πένητος πλεονεκτούντα ■ άλλ' ομοίως

κα\ παρά τούτοις, χα\ παρ' έκείνοιςκα'ι πολυπαιδίαι

Ι> Πρβ. π)αχοϋν2ας.
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κίΐίί Ιονρια }ΐιά'κητι\ άοηβε νιηϊαΐ ΠοιηΊηιη ({.Γ.ογ.Α.

5) : ιΊ Ιυ ϋοηιίηυπ) ϊη ,ιυιΐίοίιιιιι ΙπιΙιί>, εΐ Γίίειοηιιΐ)

ηΐίυηειη »1» βο βχϊςίδ, ηεε βχΐιοιτββ »ιιΐ εχρηνεδε>5?

Ει (]ΐιαηι ροηδεψιρπδ νεηίαιη, οΙκοογο, ςυαπι εχευ-

δηΐίοηεηι 1ιαΙ>ο1>ϊ8, οιιπι δίιιςυΐίδ αΊβΙηΐδ, ίιιιο νοιο βίιι•

βΐιΐϊδ ΙιοΓΪδ οχρβΓϊιπβιιΐυιιι ρΓθτϊ(1βηΙϊα:ε]ϋ8ΰ3ρία$; βΐ

(»ΓΠβη θΙ) ΪΜΧ(]113ϋΐ3ΐ6Π1, φΙΛ ίΐιΙϋ,Γ (ΙϊνϊΙεδ 61 ρ.ΊΙΐρθ-

Γ6$ νίϋοΙιΐΓ , οιιιιιί ιιιιι Γϋππιι Ιιοικιιη οπίίηαΐίοπβπι

ϋιιηηεδ, ίϋο,ιιβ ίη]υ$ΐο? δι εηίιιι ίΐα υΐ ϋεεείηΐ, οιιιη

ηιοβίιη ηιβηΐίδ βΐΐεηΐϊοηε Ιιχε 50γιι13γϊ νοίυίδββδ ,

ειίαιηδί ηυΙΙιιηι ιιΐίικί ϋίνϊη.τ• ρΓονίϋεηΐίπ: 3Γ£υιηοη-

Ιιιηι Ιΐ3ΐ)υΐ$$ε$, οογΙο εχ όΊνίιϋδ ει ραυρβπαίο βαπι

<Ιΐ'ρΓο1ιοιΐ(Ιοι-ιΐ ροίηίδδεδ. ΡαιιρεΓίΛίο εηΐιτι δΐιΐιΐηια,

νίΐχ ΐοΐίιΐ!; εοηδίίΐυΐίο ΙοΙΙεΓείυΓ, ει οιηΐιϊδ νίνρηάϊ

Γ31Ϊ0 ρ(.Ί•111|•Ιι.1Π'111Γ : ΠΙ'ψΙΟ 1)311(3 ΟΓΪΙ ηεφιβ βΙίΙκ'Ι'-

ιι31ογ, ηοη 3$ποοΙ;ι, ηοιι εχηιοηΐίπυδ, ηοη ιεχίοτ,

ιιοη «ιιΐοΓ, ιιοη Γ.ιΙιογ, ηοη ατυπιΐδ, ηοη εοη3ηυ$,

ρϊδίοΓνε, ηεε βΐίηδ υΙΙοδ ορίΓεχ : αυίοιικ ηοη εχδϋη-

Ιίΐκιβ, οιιιιιϊα ρ.'β^υήι ίυιιιιΐ. Νυηε εηϊιη, ηιιβδί πια^ϊ-

6ΐπι ςυχϋαηι ορίίηιβ, ηεεβδδίΐβδ ρ3υροΠ3ΐϊ8 δίη^οΐοδ

α<1 ορεΓ» νεί ίηνίΐοδ ιΐΓςβΐ : ςικκΐ δι οιιιηβδ εβδεηΐ άί~

νϊιβδ, οηιηβδ οΐϊαπα ϊη οΐίο νΐνει-βιιΐ, αίι\αβ ϊΐα οιηηία

ρεδδΐιιη Ϊη•η1, βΐ ηϊΙιίΙ ηοη ρβπΓβΙ. Ργ3!Ιογβ3 δυϊδ

ϊρδοΓυηι νεΓϋίϊ εοηνίιιεϊ ροδδοηΐ, ει 3(1 δίΐοηιίυηι τοά-

>8•- ε•"" ειι'ιιη, ηυα•βο , ϋεί ρΓονί(Ιεηΐί.ιηι 3οειΐ;,38?

ιιβηιρε ςυοϋ ηΐίιιβ ρΐαβ, βϋιΐδ ηιίηιΐδ ρεευηίπΓϋΠ) ροδ-

βίϋεΐ. ΟηϊιΙ ΐηιιι! δι ίιι ηιιι]οπ1)υ8 Γβυηβ, ο( ηιιϋ>α3

νιο Μ081Γ3 εοηδΐ3(, ρβΓβδ οδ$ε οηιηεδ ηοηιίηοδ οδίεη-

ιΙ:ιηι, ποοε-,δβ επί υΐ ρβΓ οηιηίβ (Ιίνίηβηι ρΓονίιΙεη-

Ιί3ΐη αρρΓοϋβί. Νβιη δϊ ίικίε εοϋίςίδ ηυΙΙ-ιηι οδδε ρτο-

νΐϋιηΐίβιη, ψιοά ιιη;ι ίιι τε ροΐιΟΓ δίΐ αΊνϋπιη οοηάίΐίο,

νί(ΙεΠεβΙ ρεαιηϋδ ; δι εοη>ρεΝιιπι Γιιεπί οπιιιβδ α;αιΐ3-

ΙίΐεΓ ροΐίπ, ηοη ηηβ Γβ, ηεφιβ Ιαηι νίΐί, δβα" ρΙιΐΓίΙ»υδ

ει ηιιιΐιο ιικιρπίιυδ, ρεΓδρίευυηι εδί ιέ ίιιϋο, νεί ΐιινί-

Ιυηι εθ|ξί Οοϊ ρΓονκΙοηΙία; 3(ΙδΙϊριιΙ»Γί.

Αη ρΙιι$ )>(ΐΗρηο ά\νιι Ιιαΰαιί ; ίοηιηη» ιηανϊοτ ραιι-

ρ«π; ναΐίΐηάο ρτοιραα πηηβ άίνίΐ'άια α ρα\ιρετ'Ληι;

(ιυκτα (Ιίνίΐιιηι οί ραηρηηηι. — Α|>ε, 3(1 ε3 ηηίΐηΐδ

ηο<<ΐΓ3 νϊΐ3 εοηδίιιΐ, δοπιιοηο ρΓη^ΓοΙίίΐιηιΐΓ, ολ(\\χβ

(ΙίΙί^πιιΐΐτ ϊη(|»ιΪΓηιηιΐδ, ε( νίιΐο.ιιιιυ» 3η ϊη ϊΙΙίβ ρ1ιΐ8

ρ:ιιιρΡΓ8 ιΐίνεβ 1)31)831. ΡυΟ, <1ίνεδ Ιιβϋεΐ ΤΙ)3δΐυηι (ο),

εΐ 3ΐίο8 ιηιι!ΐιΐ5 »Γΐε εοηίεείοδ ροΐιΐδ βΐ »<1 νοίυρίβίβηι

εοικίίιοδ : λι Γοηιβδ 3ςυηΓυιη οηιηίΐηιβ δυη( ρΓοροβίΐί,

Ι.ιιΐ) ραιιρι•πΙ)«ί (|ΐι:ιηι (Ιίνίΐίΐ)ϋδ. Κίδϊδίί ΓοΠε αιιςίίοιιδ

1ΐ3ΐιε :ι>(ρι:)Ιίΐ3ΐειη. Αυιϋ ϊ^ίΐυΓ ηυβηΐο ρπεδϋηΐίΟΓ δίΐ

ςυονϊδ νίιιο βηιια: ηβΐιίΓη, ηιο^φΐβ ηεεεδδαηα ει

ιιΐίϋδ; 61 ΓονοΓίΙιίδ Ιυηιη 8εη1εηΐί3πι, νεηδηιιε ρηιι-

ρεπιιη «1ίνϊΐϊ38 ΙπΙεΙΠ^εβ. Ναπι νΐηο ηυϊϋεηι &ιι1>1αΐο,

ηοη ιιιιι^ηιιιιι Γιιεπί ιΐεΐΐ'ίιηεηΐιιηι ρπυΙοΓ(]ΐι:ιιη ίηϋηηίδ

δοϋδ : δι ςυίδ ηιιίειη ΓοηΙεβ δυδΙυΙεΓΪΙ ει .ΐφΐ:ιπιιιι εΐε-

ιηεηΐιιπ), νϊΐβιη οιηποπι ηοδ(Γ.ιηι δυΙη-ΟΓίιτίΙ, εΐ οιηιιοδ

ρρηίϊιίεπί :ιηοδ : :ιε ηβ Ιικίιιιιιιι <|υίϋοη (Ιιιγ3γο ροΐβ-

Γίηιιΐδ, βε(1 κίηΐϊιΐ) οηιηε$ ιηοπειηυΓ ιηοπε ηυκίαιη

)1ΐί.ΜΤ:ΐ1)ίΙί 314)116 |<Γ3νίδ$ίΐ))3.

4. Ιη ηΐΌβίδ.'ΐΓϋδ ίΐ3<ριε Γε1>υ$ ςιιίΐιυδ νίΐΛ εοηδίηΐ,

ρϊΐιρεΓ ηοη ο&ι ϊηίεηΟΓ, ΐηιο, δι ιπιτυπι ηυίϋϋβπ) ΔΊ-

εβικίιυη εδ(, &υρεΐ'3ΐ εΐίαηι ιΐίνίίοπι. .ΜιιΙΐοδ εηΐπι ιΐί-

(α) Γ(;Ιοϊ>θπ1ιηιιιη ιτϊι τη»δΙηηι τίααπ), υΐ νκΐβίδ ιρικί

Αΐϋ,ΙυρΙΐίίικΒΐ, Ι'ίιαωυι, «Ι ΐϋ<*.

νίΐε* εεπιίηιυδ ρπορίεΓ ιΐοϋααβ νβΙείϋίΙϊηβΓΪρδ, υΐ

ρΐιιππιοηι ηςυηε ροΐα αόδΐίιιβΓε : ρβιιρβΓ βυΐεηι ρβΓ

Ιοίβηι νίΐΛπι Ιιίδ <Ιιιεηΐίδ ΙίηβΓβ ΓπιίΐϋΓ, Ιαηιςυβηι ;πΙ

ιηβΙΙί•» (Όιιίεβ, 3(1 βπηηπιηι ουΓΓβηδ Γίνυίοδ. βίιιεεΓβηι

ϊικίε ει ριιπι») ιιεΓοερίηιυδ νο1αρΐ»ΐεπι. ΟυΊϋ αιιίεπι

•βηϊβ ΐ)3ΐυΓ3 ? ηοηηβ ιΗεδαυπδ ίηηυιιιεηδ υΐϊΙϊοΓ, }μ-

ηιβηΊδίΐυε (ϋνίΐϋβ οηιηϊΙ)υδ? Ει Ιιίε (|ΐιο(]ΐιε ιΙιείβοπι*

εχ α-ςιιο (Ιίνίιΐ ρ.ιπίβΓ πο ρβυρεπ ρΓηροδίΐυβ ε.<1. Ομ*

νεΓΟ ηβδείΐυι• 35 βεΓΟ εοΓρόπουβ ηοβΐΓϊ$ υΐίϋΐηδ, ει

Ιοχ δοΙβΓΪδ, ηοηκιπία" άϊνίιίΐΗΐδ ιηο^ίδ ηιιβιιι ρβιιρεπ-

1)118 εχΙΓιυβίυχ, ει ε;ιηι ϋΐί ςυβίυοτ, Ιιι (ΙιιοΙχίδ 1;ιιιΙιιηι

οεαίΐδ νΐ(ΐ6ΐ)1? δεα" ηβιιυε Ι)οε ηιιϊβηιιαηι οΊεοΓβ ροιβδΙ :

ηΐΓΪςυε εηϊιη ρβπ ηιεηδϋΓβ ε.ι ρεΓΓπιυιιΐυΓ : ίπιο νοι-ο

βΐ Ιιϊε ρβηρεΓυηι ρβηεβ δυηΐ ρηΐίοΓεδ, φιηηιο ει βειι-

8ϋ8 ΙιβοεηΙ νεβεΐίΟΓεβ, ει 3ειιΐ)0Γβιη οευΐιιπι, εΐ νΐιιι

ρβΓθΐρΐβη<]ϊ ρΓ5εδΐ3ηΓΐ0Γβηι. ΟιίΒρπιρίεΓ ει νβτίοτειη

1)3ΐΗ•ίυηΙ τοίυρίίΐεηι, ει ΟΓοαίιίΓαιυιη εοηίριηρίβΐίοικ;

ηιησϊ5 ιΙβΙεείαηΐιΐΓ. Νοη ίη δοϋδ ηαιεηι ε!βιηβιι1ί$, «ε(1

ϊη οηιηϊυιΐδ ηΐϋδ η3ΐυΓχ ιιιιιποιίΐιιΐδ, ηιιιΐιαιη νΐίΐεηίδ

ορηυ3ΐίΐ3ΐεη), ίπιο ρπΕΓΟ^ηΐϊνβηο εΐϊαηι ρηυρεΓυηι.

Ν.ιιιι δοηιηιΐδ οηιηίυυδ ϋ(Ίκϋί> δυβνϊοΓ ιη:ι^ΐδΐ|ΐιο ιιε-

εοίδαπυδ, οηιηϊηυε ιιΙιΙϊογ ηυΐΓΪιηεηΐο, ρβυρεηηυ»

εδί ςαβηι ά'ινϊιίοϋδ ΓαοϋΐοΓ : ηηαιιε νεΓΟ ΓαοϊΙίοΓ ι.ιη-

Ιυη), &ε<1 εΐίβιη δίηεεποΓ. ΙΙΙί εηϊιη, ιιι (ριϊ ίη αείίεϋβ

(Ιο^ιιιιΐ, είοο Γ;ιηΐΰΐιι, ροΐυ δίΐίιη, $οη>ιιο ϋοπηϊεηϋϊ

ιιεοεδΜΟΐοη ρπενεηίυιιΐ, αίςιιε ίο οιιιιιιμ» νοίυρί,ι-

Ιεηι δίοϊ ϊπίΟΓΟιρίιιηΐ : ηοη εηϊιη ρ τίικίβ ιιι ιιηΐιιι.ι

ϊδίοηιηι, 3ΐςυε ίη υδυ ηεεε$83Γίο, νοΙιιρΐ38 εοηβίδΐϊι.

Νοη Ϊ13 (Ιε)εεΐ3ΐ νίιιηηι ϊρδυπιςιιβ δΐιανο οίειίδ ροιαΓβ,

ιιι κϊΐίεηΐεη) ΙιϋιεΓε ;ιφιαιιι ; ηοη ϊΐβ ρΐΒοβιιΐοβ βϋοε

]υ?»1, υΐ ('ίΐΐΓΐΐ'ηιΙη ςυεηινίδ πΐιιιιιι βυηιβτε ; ηοη Ϊ13

ιιιοΙΙί ευΙιοΓε δίαίο, υΐ ορρΓεδδηηι δοιηιιο ]βεεΓβ : ςηχ

ηιηιΐΜ ιηη^ϊδ »ρυϋ ρβιιρεΓεδ δΐιιιΙ, ηηαπι :ιρικΙ <1ΐ νϊιοβ.

Οιι:ΐ! νεΓΟ ρβηίηειιΐ :«Ι εοΓροΓΪδ νβίειυϋϊηεαι, ει

οηπιοιτ) ηΐίΐπ) ϋοπαιη 1ι:ιΙ)ίΙΐ)ιΙίηεηι, ηοηηβ οοηηηυηκι

δΐιιιΐ (ΙίνίΙίΙιιΐδ χ•(]ΐιο 3Κριε ρ:ιιιριτίΙιΐ)8 ? Αη νεπ) (Ιίοβη:

ςυϊδρίϊΠ) ροΐεδί ίΙΙικΙ :ιιιΐ οβΐεη(ΙεΓβ, ηιιηιΐ ρηυρεΓΟί

δβηιρεΓ αί^ΓΟίεηΙ, (ΙΊνϊιοδ δοιηρ τ ρΓ08ρεΓ3 υΐηηίικ-

ν:)1ρ[ικΙίηο ? ϋοηΐΓ3ΓΪαη) ιριΐ(1ειιι νϊιΐιτβ ΙίεεΙ, ρβιιρε

Γεδ ηοη Γ;ιγιΙο ίηδπη;ι1)ί1ίΙιΐ)δ πιογ1))8 οιιρί, 88(1 ηιοιίιηδ

ρβ88ίη> ίη ιΙΛίιυπι εοΓροπϋυδ ^Γ38δ3Γϊ. ΟεΓίε ροα';ιρπι:,

βΓανοϋίιικδ, οΊδδοΙυΓιοηεδ ιιετνηπιπι, :ιηΐ εηηΐηείίο-

1)83, νίΐπί (Ιΐ)ΧΙΙδ νϊΐϊοδϊ 38 ΠΟΓΠίρΙΙ, <1β1ίε3ΐ03 )ΙΙθ3

πιι^ϊϋ ϊιιΓϋδΟηΐ, εο8(]ΐιϊ ΐ)ΐ)^ιιεηΐ3 οίειιΐ, ιιοη εοδ ςυί

Ι.ιΙιοΓ3ΐιΐ εΐ εχεΓεεηΐυΓ, ει ςυοΐϊϋΪ3η3 ορεΓ3 νίεΐυηι

δίΙ)ί ρ3Γ3ΙΙΙ.

5. ΟιιβρΓορίβΓ ηιβηιΐ'ιεϊβ εΐίβηι ηιίδεηοΓεί βιιηΐ,

ηυοίςυοΐ ίη άβΠεϋδ νίνυηΐ ; ί<1 ςηοιΐ ηεε ϊρβϊ ίΐ)ΓΐΡ.ί:ιι ϊ

ροδΒυηΙ. ΕΓβηιιεηΐεΓ ςηίρρε ιΐϊνοδ ηιοΙΙί Ιβοΐυΐο πι-

1)3ηδ, ΊηιεΓ οηιιιίπιοιίβ δεΓνοπιηΊ 38 ΒηεΠΙβπιηΊ οΙ)ϊη•

ςυΪ3, ηιι.Ιϊΐιι ιηοιιϋεο ρετ νίοαιη γΙποιογο ρ&ηεηΊ ρε-

Ιεηΐβ ΐηκοηιυίΐ, ει ευηι ΙοεΓνηιϊδ ρΓ8Γ3ΐαδ 881, ηΐ Οϋ*

ΠεΓβΐ, (ΙϋΐηηνχΙο «3ηυ8, ροΐίηβ ςυβιη ίη οεΐΐεϋβ ιΛ-

νβι^α ΙβπογλγρΙ ν»1β1β(1ίηβ. Νβε Ιαηΐιιιη νβίβίαϋίΐιβ

Ιιοια, δβο" ρΓοϋδ εΐ'ιβη) ίβΐίοίΐβίο, αΊνϋεδ ηίΐϋΐο ροΐίο-

Γβ* νμίοίδ, ιριαιη ραυρεΓεδ ; 8«1 υίΓοΙίίςιιβ ϊικΙίΙΓβΓβη-

Ιογ 3υΙ ιιιιΙΙυη «αϊ ηυιηεΓΟβαηΊ δοΐιοίπη : ςυϊη ρυΐίιιβ

81 Ιιιιε ρ3Πε (Ιϊνίιεη) νί(1ο:ΐδ ίηΓβΓίοΓεπι. ΡιαρβΓεηίηι

Ιίοεί ρ3ΐεΓ ηοη Γιαΐ, ΙιαικΙ ηιαίίαια δοιίίι ιΙοΙυΓϋΐη ;
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Λινοί -ηιιίεπι ςυαηΚ) πΐ3{;ί5 αιιοιαηι ι-ειη ν'ιϋβΐ, Ιαηΐο

πΊπ^ϊβ οτ1)ϊΐ3ΐο 3η£ΪΐυΓ, ρι-χ Ιιει-εάίβ άεδίάεπο ηυΙΙβηι

βεηΐίβηβ νοίιιριηιειη. Ει ραιιρειίδ φΐίύβπι ηει-εαΊΟδ,

Ιίεεί ίίιιβ Ιίβεπδ όεεεάβΐ, εηπι ρι•ορΐβΓ βχίϋΐβίειη ηοη

βϊι οοηίβηΐϊοΐιβ ιΐί^ηβ, 3(1 αιηίοοδ Ιηιηδϊΐ βίςιιβ οοβπα-

108 : άίνϊΐίδ :ιιιΐι•ηι, 60 ψιοιΙ πιυΐίοπιπι αά 86 βΐΐίοίβΐ

0(:π1"5, ηοη Γ3Γ0 »(1 ίηίηιίοοδ άεΓυηεΙϊ (ΙονοηΐΙ : φιοιΐ

οοβι ϋΐβ νίνβηί ϊη αΐϋδ Γιεπ νκΐβαΐ, νϊοτη άε^ίΐ πιοηβ

ιιιοΙοδΓιΟΓβπ), ΐη 8β φιοπυε εχδρεείηηδ ΐάεπι Γαοίοπι

Μ. Οιιοά ηοίετη αά ηιΟΓίεπι ϊΙΙίηβΙ, ηοηπε 61 Ιιϊο εη-

•Ιβπι Χφΐα1ίΐ3δ? ηοηηε Ιαπι (Ιίνίιίΐιηδ ςοαηι ρηυρβπ-

1)113 ίπιιιι;ιΙιιι•;ο Π10ΓΙ('8 ,ΉΌΪιΙυιιΙ ? 3ΐφΐ0 Οίϊ:ι 111 ροίΐ

ηιοποιη ηοη Ιαιη Ιιίδ φΐηιη ίΙΙίδ οιηηϊοιίδ δίπιίϋΐεΓ

εοΓρηδ άΊδδοΙνίΐιιι-, Πινϋΐηιριο Οι 61 ριιΐνίδ, βΐ νβι-πιεδ

(.Ί^ιιίΓ.' ΑΙ Γιιιιι'ΐ•:ι1ί:ι ηοιρκιιρκιιιι δίιηΊΙΊ». δβ(1 (ρι:ι: 11 1 ί-

1ίΐ35?ϋιιπι εηίηι άοίυηοΐο πιιιΐιηπι δπΐΐδίηνβπδ νεδίειη

ρΐΌΐίοδβηη βΐ :ιππιί;πιι, ηίΙιίΙ ίΐίηά "ηίδί ηια]θΓεηι ΐη-νί-

<1ί3ΐη 61 επηιϊηηΐΐοηβπι αΐΐιιίοπδ, οΐ .ιάΎεΓδίΐδ άεΓυη-

<: ι ιι ι ιι οηιηίυηι ογβ ηρεπιεηδ, εΐ ίηηηιηβπΐδ ει ραι-ηνε-

ΓΪ8 πιηΙεαΊειίοπβδ, ει αναπίίχ οπιηίηβιίοηοδ, ιΐιιιιι

δίιΐξΐιΐί πιιιιρπηίιιι• ίη(1Ϊ£ΐΐ3ΐίοηε, ει ηιοι-ΐιιυιη εχβε-

εηιιΐιΐΓ, <ριι ηε ροδί ουίΐιιπι φίΜεηι ίηδαηΪΓε ϊη ρεοιι-

ηίοί άβδϊνεηΐ. ΙΙιιο ποοοιίίΐ ηΐίιιιΐ ηιαίιιηι, ςιιοιΐ Γυχιιπι

οουΙ'ι ΪΓΓΪΙπηιιΐΓ. Ιιηφίε φΐο πι3]ογ η>ΐ οιιΐιιι*, εο ιη:ι-

]ογϊ8 Ί1Η Πι οεεαδίο εοηΐιιιηείίχ. ΡαυρειΊδ εηίηι ο»<];ι-

νει- ιιοιιιο δρηίκιΐ'β εαταΐ, - ίρδβ ίικΗΐιηοιιΐΟΓίιηι νίΐίΐαίε

Ιπΐιιιη. Ηίε :ηιί(Ίΐι «οίεεβ ει ββπο, Γογο5 αίςυε ευδίο-

άοδ, 0ΠΚΙΪ3 ίηεαδδαιη ηιΐΐιίΐιειιΐυτ, εηπι ρεηιηίιιπιιιι

ηγϊάϊΐηΐβ ηίΐιίΐ ηοη αιιϋεαιιΐ, ςυϊ ϋΐϊυιΐδ πιαΙβΩείίδ δε

«δβυεΓεεβπιηΐ. Ιΐηφίε ηιο^οτ Ιιοπογ αΌΓιιηοΐο ηκψίΓοιιι

ϊιιίεπ ίη](ΐπ;ιιΐ) ; ει ίϊ, εαϊ νϊΐία Λιηοι-αΐία εοηΐίη^ιιηΐ,

}»εεΐ ίηνΐοΐαίο ββριιίεη Ιιοηοι-ε : ειιί νβτο ρι-βΐίοδί, ί$

δροΙίαΐϋΓ 61 αΌΙιοηεδΐ3((ΐΓ ; αυΐ δι Ιιοε Ιικίίΐιπυηι ενα-

(1:ιΐ, ηβ δίε φΐκίβηι ροΐϊοΓ επί, ηίδί φΐοά ιη«]οΓ οοι-

ΓυρΙίο Πει, ΐ3Γ§ίιΐδφΐε νοππί ρ;ιΙιιι1ιιιη. Ηχεείηε δπηΐ,

ςυχ80, οΙ) φΐχ 1)οηιθδ ρΓχάΊεβιηιΐδ' Ει ςυίδ εδί 3(1βο

ιιιίδοι-, αίφΐε ίεηιιηηοδίΐδ, ιιΐ οϋ Ιιχο Ιιοιηίηεηι εχίδΙί-

ιικί ίιινίιΙίΛ (Ιί|;ιιιιιιι? Υεπιηι ηοη Ιιοεε δοΐυιη, 8ε<] εΐ

αΐίβ βίηςπία ρεΓειιιτεηΐεδ, ι]ίΙίςεηΐεη]υο δεΓυίβηΐεδ,

ρ:ιιιρει•05 (Ιίνίιίΐιυδ ρπΕροηεηάοδ εοιηρεηεηια». Ηαεο

ί,^ίΙπΓ ιΙίϋςεηΐεΓ εοηδΊύεΓαηΐεβ, ει αΐίίδ ιΐΜΠ'.ιηίοί

(ιΙίείΐυΓ ειιίιη, Όα ίαρΐεηΐΐ οοεαήοηεηι, <•ι αίι ιημίεη-

ίίβτ [Ρι-ον. 9. 0] ), οι ΊΙΙικΙ εοιιΐίπιιε τείίιιειιίεδ ιηεηιο-

Π3, ρι•(•ιιιιί:ιπιιιι οορίκιιι ιιιΐιί! :ιιηρΙίιΐδ 306ΓΓ6 ρο&865-

δΟΓίυυδ, <ρι;ιιτι οιιπίδ, βοΙΙίείίικΙίιιεβ, ΐίηιοΓβδ, οι ρε-

πιίιΙμ : ηίΐιίΐο (ΙεΙΟΓίοιειη φκιηι ιΐίνίΐιιιη ηοδίηιιιι

οοηϋϊιίοηεπι ριιΐοηιυδ. 8ί βηίιη α«1νΐ§ϊΙαν6ΓΪηιυ8, ρο-

ΙΪΟΓ08 εΐί,'ΐηι ρ3Γΐε$ Ιι;ιϋε1)ίιιιιΐδ, Ιηηι ίη 1ιιι]υδ δχειιϋ

ΓϋΙιιυ, ο,ιιαιη ίη (Ιίνίηίδ. Ναηι ει νοίπρίβίεηι ει βεειι-

ΓΪΙαίειη, οοηβηΐφΐε Πιιιιηιη 30 ν»ΙεΐιιιΙίηειιι, Ιυιη Γβ-

οίηπι νίνεηϋί Γαιϊοηοηι, δρβηι 5οη3ΐη, ηιίηοΓβπιςυβ

ρειχβηίΐί οεε.ΐδίοηεηι βρύο! ρ3ΐιρεΓ65 ηια§ί5, ςιιβηι

αρικί ϋίνίΐεδ ίηνεοίαδ. Νε ί^ίΐυι- ιιιογο κοινοπιιιι ϊη-

{,'ΓΐΙοΐ'ΐπιι ιιιιιΐΊΐιιίΓειίΜΐδ, .ιιιΐ ίιιειίδειηιΐδ Ιίοιιιίηιιιιι,

80(1 ρι•ο οιηηίΠιΐδ ^Γ3ΐί3$ 3§3ΐηιΐδ, ιιίΐιίΐ ηιαίιιηι άιιεεη-

ΐοδ ηίδί ρεεεαίυηι, ηίΐιίΐ Ιιοηυιη ηίδί ]υδΐίιί3ηι. δι δκ

κεηδοπιηιΐϋ, ηοη :>-^γϊιιιι1ο, ηοη ίηορία, ηοη ίςηοηιϊ-

Γ.Ϊ3, ηίΐιίΐ όεηίηιιβ δίιηίΐε ηιοΐεδίυηι ιιοϋίδ επί : ,μίΙ

ριΐΓίΐιη εχ οιηηίουδ πΊκιϊ ρβΓείρίβηΐεδ νοίιιρίβίεηι,

ΓιιΐϋΓβ οοηδβ(|ϋοηιυΓ Ιιοηα, βΓβιΐβ ει όεηίβΐιίΐ^ΐε Ι)ο-

ηιίηί ηοδίη .Ιοκιι ϋΐιιίδΐί, ουιη φΐο Ραΐη ξΙοτΪΛ, ϊίηιιιΐ

ει &αηείο δρίηΐυί, ϊη δχευΙ.ι δίυειιΐυηιιιι. Λιηοπ.

ΜΟΝΓΓϋΜ

Έοιίοηι ηιιο δΐιροΓΪοΓΟί δεπηοηεδ ηιιυο 387 ΟΐΓ^δΟδίοιηυδ Ι)3δ (1ε Ι)3\η1ο εΐ 8:ιιι1ο ΙιοιηίΙί.ΐδ Ικώιιί! , υ Ι

ΓοΙΠ^ΟΓβ 061 εχ Ηοηαίΐία ρπηια ύε ΠανκΙο ει ββαίε, πιπικτο 4, ιιΐιί «ιι 86 ηπρει- δεπηοηεηι Γεείβδε (Ιο. (Ιευϊ-

ΙΟΓβ (Ιογιίτι ιιιίΙΙίιιιιΐ ΐίΐίοιιΐοηιιη εΐ 0δ1βηάί586 (|ΐιηηΐυηι ηι.ιΐιιιη εβδεί ίη]ιιη»ηιηι ι•οοθΓ(1αΐίο. 1113 αυΐεηι Ηο-

ηιϋί» άε (ΙεΙ)ίΐοΓθ, εΐε., ςιιχ ριίηια εδί ίη Τοιηο Ιειίίο, εοιίβηι αιιηο δεΓΪρΐ3 651, ςυο ρεΓ Ιοίιπη ΟιιιΐιΙπι^οί ί-

ηκοιι (Ιο νίΐϋΐκΐι» ίιΐΓ.ιηιεηίοε^ΟΓαι. )β 681 αηιιοδ δ87, ιιΐ (1ίχίηιιΐ9 ίηΜοιιίΐο ί1>ί(1εηι. (}ιιθ(Πΐ3φΐε:)ΐ-£ΐιπιειιΐιιιη

ΐη Ιΐοηιίΐία άε ίείπίοιε εοερεηΐ, ηοιηρε (1ε ίΐφίΓί.ιπιηι τεοΟΓϋΜίοιιε (ΙερεΙΙεικΙί, ιΐεηαε εαΓυηκΙοιη οοηιίοιι»-

110ΜΙΙΙΛ 1.

ϋί Όαν'ιάε ει 8αύίβ, άεηηε ίοίεταηύα, ει φιοά οροτίεαί

ϊρ.ίηηά» ρακέτα, ηεε άε αΙηεηίΟίΗί τηαίε Ιοηαί (α).

1. ΟιιοΓιοβ (Ποίίηα ςυχρίαπι ηε (Ιιιπι ΐιιΠ»ΐϊο οοτ-

ροηΐιυβ ϊιιηχδίΐ, ΐοπι 61 1οιΐ£θ ΐειηροΓε, πιυΐίοςυε Ι>-

1)Ογο , ει ηιυΐΐβ δηρίοηιία ίιι ηιΐηιονεηιϋδ τεπιεϋίίδ 631

όρη» , οι εοΐΐεείυδ ΙαιποΓ ηΐιδίριο νίΐχ ρεηευΐο (ίίδ-

I") ΟοΙΙβΙ» ειιπι αχί. Κεβίο 1975, ϊίειη οηηι 1903.

βοΐνβΐυι•. Ιο"επι ηαΌΓε 681 ίη βηίηιβ. Οοοίίεβ εηίπι

βΐίιμιίδ ηιΐ)ΐ-1)ΐιιιι , φΐί ];ιηι ταάίεεβ ε§ίΙ ίη 3ηίπια, ηιιιΐ-

Ιοφίε ΙβηιροΓβ οοηοΓείυδ δίΐ, Γ3(1ίείΐυδ ονεΙΙοΓΟ νοίιιο-

γΊι , ηοη δ3ΐίδ εβί ηιΐ οοπ-εειίοηειη ιιηίυδ ιΐιιηι ιιιιιχ ο

(Ιϊοπιηι αιΐιιιοιιίιίο : νεπιιη οροηεΐ ΓΓεπ,ιιεηίΟΓ άλ

(ΙκΊ)ΐΐδ εοιηρΙυΓίοοδ Ιι:ιιιε γόοι Ιγ;ιοΙ»γο : δι ηιοαΌ ηοη

3(1 βηιΐιίΐίοηεηι αο νοίιιρίαίειη, δεά 3(1 Γπιείιιηι ει υΐϊ-

Ιίοίειιι ιιιιιιιιΐδ Ιιοε οοηείοηαιοπβ ςεδίυπ δΐιπιιΐδ. Μ6<»

ίίοαΐ (1ε ]υΓ3ηΊ6ΐ)ΙΪ5 Γεείηιιΐδ, ηιυΐΐίδ οπίΐηβ (ϋεΐιιΐδ



075 670ΟΕ ΟΑΥΙϋΕ ΕΤ 5ΛΙΙ.Ε ΙΙΟΜΙΙΛΛ Ι.

χαΐ άπαιδίαι • μάλλον δέ κανταίθα Γδοι- τις άν τδν

πλούσιον έλαττοΰμενον. Ό μέν γάρ πένης, καν μή

γένηται πατήρ, ού πολλής αίσθάνεται της οδύνης• 6

δέ πλούσιος, δσιυ τήν ούσίαν αύξομένην όρά, τοσούτιο

δάκνεται μάλλον ύπδ της άπαιδία;, ούδεμιά; ηδονής

αίσθανόμενος δια τήν έρημίαν τοϋ κληρονόμου. Κα\

τού πένητος μέν δ κλήρος, καν άπαις άπίλθη, δια

τήν εύτέλειαν οϋχ ών περιμάχητος, είς φίλους διέβη

χλ\ συγγενείς ' ό δέ τοΰ πλουτοΰντος πολλούς πάντο-

Οεν πρδς έαυτδν οφθαλμούς Ιλκων, είς τάς χείρας

των έχθρων τοΰ τετελευτηκδτος ήλθε πολλάκις • κα\

ταύτα ζών εκείνος, και βλέπων έφ' έτερων συμβαί

νοντα, θανάτου παντός χαλεπώτερον βιώσεται βίον,

κα\ έπ' αύτοΟ τούτο συμβήσεσθαι προσδοκών. Άλλα

τά τοΰ θανάτου ού κοινά; ούχ\ κα\ έπ\ πλουσίων καΐ

ίτ,Ί πενήτων άωροι γίνονται θάνατοι ; και μετά τον θά

νατον δε ούχ άπασιν ομοίως κα\ τούτο κάκείνο τδ σώμα

διαλύεται, και γίνεται τέφρα γ.α\ κόνις, και σκώλη-

κας τίκτει; Ά).λά τά τών ένταφίων ού κοινά, φησί.

Κα\ τί τδ δφελος; "Οταν γάρ πολλήν έπιστιβάσης »

τώ πλουσίω στολήν καΐ πολυτελή υλ\ διάχρυσον, ου

δέν έτερον ή πλέον αύτψ προξενεί; τδ μίσος, καΐ

μείζονα τήν κατηγορίαν, κα\ τά πάντων ανοίγεις

στόματα κατά τοΰ τετελευτηκότος, κα\ αράς μυρίας

έπισπίσαι κατ' αυτού, και σφοδροτέραν της πλεον

εξίας άνάπτεις τήν διαβολήν, έκαστου δια^ρ"ηγνυμένου,

κα\ άποπνιγομένου, καΐ καταρωμένου τίν τελευτή-

σαντα •>, δτι μηδέ αποθανών τήν περ\ τά χρήματα μα-

νίαν κατέλυσε. Κα\ ού τούτο μόνον έστ\ τδ δεινδν,

άλλ' ότ: κα\τούς τών τοιχωρύχων ανοίγει οφθαλμούς,

"ίίστε ή πλείων θεραπεία πλείονος άσχημοσύνηςαύτω

γίνεται πρδφασις. Τδ μέν γάρ σώμα τού πένητος ούκ

ίν τις Ιλοιτο γυμνώσαι λοιπόν ή γάρ ευτέλεια τών

Ιματίων φυλακή τή περιβολή τοΰ σώματος γίνεται.

Ένταΰθα δέ κλείθρα κα\ μοχλοί κα\ θύραι και φύλα-

* Ββ((. έπιστοιδάσης.

•> Οοΐϋ. τώ τελευτήσαντι, οΐ Κοβ. ηιιοηιιε, ϊΐςμιβ ίΐίιΐϊ

■ ί^νίΐίο Ι3υι1«ΐϋ8.

κες, κα\ πάντα εική καΐ μάτην, της τών χρημάτων

επιθυμίας τους τά τοιαύτα κακουργείν επισταμένους

πάντα τολμαν άναπειθούσης. "Ωστε ή πλείων τιμή

πλείονα επάγει τω τετελευτηκότι τήν Οβριν, κα\

6 μέν ευτελή λαβών εντάφια , κείται τής τιμής

απολαύων • δ δέ πολυτελ.ή, γυμνοΰται κα\ ατιμάζε

ται • ε! δέ μηδέν τούτων γένοιτο, ουδέ ούτως Ισται

τι πλέον αύτώ, άλλ' ή τδ δαψιλεστέραν παρασχείν

τώ σκώληκι τήν τράπεζαν, κα\ πλείω γενέσθαι

τήν σηπεδόνα. Ταύτα ο•3ν, ε£πέ μοι, μακαρισμών

άξια ; Κα\ τις ούτως άθλιο; κα\ ταλαίπωρος, ώς άπδ

τούτων ζηλωτδν νομίζειν είναι άνθρωπον; Ού ταύτα

δέ μόνον, άλλα καΥ τά άλλα καθ' Εκαστον έπιόντε.-,

κα\ μετά ακριβείας διερευνώμενοι, τους πένητας τών

πλουτούν-ων πολύ πλέον εύρήσομεν έχοντας. Ταύτ*

ουν άπαντα μετά ακριβείας σκοποΰντες, [747] καΙ τοις

άλλοις άπασιν έπεξιόντες (Αίδου γάρ, φησ\, σοφφ

άρορμήν, καΐ σορώτεροςίσταή,χ&χεϊνο μεμνημίνος

διηνεκώς, δτι ουδέ άπ' αυτής τής τών χρημάτων

περιουσίας Εσται τι πλέον τοις κεκτημένοις, άλλα

φροντίδες, καΐ άγωνίαι , κα\ φόβοι, καΐ κίνδυνοι•

μηδέν νομίζωμεν Ιλαττον Ιχειν τών πλουτούντων.

Έάν γάρ νήφωμεν, κα\ πλέον έξομεν, Ιν τετοϊς κατά

θεδν πράγμασιν, έν τετοίς παρούσιν άπασι. ΚαΙ γάρ.

ήδονήν χα\ άσφάλειαν, κα\ δόξαν άγαθήν, κα\ ϋγίειαν

σώματος, κα> φιλοσοφίαν ψυχής, κα\ χρηστάς ελπί

δας, κα\ τδ μή ταχέως άμαρτάνειν παρά τοις πίνη-

σιν εύρήσει τις μάλλον, ή παρά τοις πλουτούσι. Μή

τοίνυν κατά τους αγνώμονας τών οίκετών γογγύζωμεν,

μηδέ τοΰ Δεσπότου κατηγορώμεν, άλλ' έν πάσιν εύ-

χαριστώμεν, κα\ Ιν μόνον νομίζωμεν είναι δεινδν,

άμαρτίαν, κα\ άγαθδν, δικαιοσϋνην. "Αν γάρ ούτως

ώμεν διακείμενοι, ού νόσος, ού πενία, οϋκ ατιμία, ούκ

άλλο ουδέν τών δοκούντων είναι λυπηρών ημάς δήξε-

ται ' άλλα καθαράν ήδονήν καρπωσάμενοι διά πάντων,

τών μελλόντων έπιτευξόμεθα αγαθών, χάριτι καΐ φιλ

ανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' Λ

τώ Πατρ\ ή δόξα, άμα τώ ά,γίω Πνεύματι, είς τους

αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν,

Αϋ ΤΗΕ5 ΗΟΜΙΙΙΑ5 ΌΕ ΟλΥΙΟΕ ΕΤ 8ΑΠΙΕ.

Ιίοηο Γκΐβω)», ϊϋοηι ίρίΐιηι 3ΓβιιηιοηΙϋΓη ϊη Ιιΐβοβ ΙπΙηιβ Ιιοηιϋϋδ βχβπιρίο Οανϊϋΐβ ίΐΓβηιιοροΓϊβφιΐΐυι•, βΐ

φΐί.Ιβπι Λάβο παθητικώς. υΐ βυϋϊίοπίίη ΙαοΓ)•πΐ38 οχοϋϊββιϊΐ, ΒΚ,υβ, υ Ι νϊάοΓβ »1, Αηΐΐοοίιβηοδ αά ρπϋ-

€«•ρΐυπι ϋΐικ] βν3ηΒβΙΐαιιη, βι%ίίβ ΐηίηικοι ναΐτοι, ΐιηρίβικίυιη βϋϋυχεπί ; υΐ ϊη 0ϋ3ϋΓ38β5Ϊιη» ρΓοχίηω

«ΐϋΐίοιη 3 ]<ΐΓ3ηιοη(ί$, ιμπίκι» αββιιείι 0Γ3ΠΙ, ηνοιαιαι.

ΙηΐΡΓρΓοίαΐίοηοιη Ι,αιίιιαπι Εγ3$ιιιΊ ηιυΐΐί» ϊη Ιοεϊβ 038ΐί83νΐπια5.

[748] ΟΜΙΛΙΑ Α'.

ΕΙς τά κατά τίγ Δανιδ χαΐ τόν ΣαοϋΛ, χαΐ περί

ανεξικακία»:, καΐ τονδεϊν φεΙδεσΟαι ΓωνίχΟρώ»•,

χαϊ μηδέ άχόντας Λέγειν κακώς.

α'- "Οταν χρονιά τις και σκληρά φλεγμονή τοις σώ-

μασιν έναποσκιρ"όωΟείσα • τύχοι, πολλού μέν χρόνου

και πόνου, πολλής δέ τής άπδ τών φαρμάκων δεΐται

■ ΓοηρυχΙΙι νοχ ΙυοοΙϊ Ι.οιιγΙ»; υοΙ ί»πη•η Γθρ<τίπιυ5

οκ•.(,^«ι>, βΐ αποβχι^οω, οΜιιτο ι•1 ιιιιαιί αιΙΙιιιιι (αάο.

«οφίας, ώστε ασφαλώς αυτής χβλασθήναι τδν δγκον.

Τούτο κα\ επί τής ψυχής Ιστιν ίδείν. "Οταν γάρ πά

θος έ^ίιζωμένον καΐ πολύν εμφιλοχώρησαν τή ψνχί)

χρόνον βούληταί τις πρόρ>ζον άνελείν, ούκ άρκε'ϊ

μιας, ουδέ δύο ήμερων πρδς τήν διόρθωσιν ταύτην

παραίνεσις, άλλα χρή πολλάκις κα\ επί πολλαίς ταίς

ήμέραις περ'ι ταύτης διαλέγεσθαι τής υποθέσεως• εί

γε μή μέλλοιμεν πρδς φιλοτιμίαν κα\ τέρ-^ιν, άλλα

πρδς κέρδος καΐ (ϋφέλειαν δημηγορεϊν. Διά δή τούτα,

οπιρ έπϊ τών όρκων έποιήσαμεν, πολλάς εφεξής
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ημέρας περί της αυτής υποθέσεως διαλεχθέντες ύμίν,

τούτο χα\ έπ'ι της οργής έργασώμεθα, κα\ συνεχή

περί αυτής ποιησώμεθα αυμβουλήν κατά δϋναμιν

τήν ήμετέραν. Κα\ γάρ ούτος άριστος διδασκαλίας

είναι μοι δοκεϊ τρόπος, τ6 μή πρδτερον άφίατασθαι

συμβουλεύοντας υπέρ ότουούν, έως αν εις έργον την

συμβουλήν έξελθόΰσαν ίδωμέν. 'ϋ γάρ σήμερον μεν

«ερ\ ελεημοσύνης, αυριον δέ περ\ ευχής, μετ' εκεί

νη•/ δε περί επιεικείας, είτα πάλιν περ'ι ταπεινοφρο

σύνης διαλεγόμ:νος, ούδέτερον τούτων έν τοις άκροα-

ΐαίς κατορθώσαι δυνήσε'ται , άπδ τούτου πρδς

εκείνο, κα\ πάλιν άπ' εκείνου πρδς έτερον συνεχώς

μεταπηδών ■ άλλα χρή τδν μέλλοντα κατορθοΰν έν

τοίς άκούουσι τα λεγόμενα, μή πρότερον άφίστασθαι

περ\ των αυτών παραινούντα κα\ συμβουλεύοντα,

μηδέ έφ' έτερον τι μεταπηδάν, έως άν ίδη την πρό

φεραν παράίνεσιν καλώς έν αύτοίς |ίιζωθεϊσαν.

Τοϋτο κα\ οΐ διδάσκαλοι ποιοΰσιν • οϋ πρότερον επί

ΐάς συλλαβάς τους παϊδας άγουσιν, έως αν τών στοι

χείων τήν γνώσιν έν αύτοϊς κατορθωθεϊσαν ίδωσι.

Πρώην μέν ουν ύμίν την παραβολήν άναγνόντες τών

έκατδν δηναρίων, κα\ τών μυρίων ταλάντων, έδεί-

κνυμεν δσον ήν κακδν τδ μνησικακεΐν. "Ον γάρ ούκ

απώλεσε τά μυρ'α τάλαντα , τούτον έκατδν δηνάρια

χατεπδντισε », κα\ τήν δοθεϊσαν συγγνώμην άνεκαλέ-

σατο, χα\ τήν δωρεάν άπεκρούσατο, και άπαλλα-

γέντα τών ευθυνών είς τδ δικαστήριον πάλιν εισ

ήγαγε, κάκεΐθεν είς τδ δεσμωτήριον ένέβαλε, κα\

ούτως άθανάτω αϋτδν παρέδωκε τιμωρία. Σήμερον

δέ έφ' έτέραν ύπόθεσιν τδν λδγον χειραγωγήσομεν.

"Εδει μέν γάρ, είπερ δίκαιον έγίνετο, τδν λέγοντα

περ'ι επιεικείας τε καΐ πραότητας, οίκοθεν και παρ'

εαυτού τά παραδείγματα παρέχειν [749] τής καλής

ταύτης φιλοσοφίας , ώστε κα\ διά τών λόγων διδά-

σκειν, κα\ διά τών έργων παιδεύειν. Επειδή δέ πολύ

ταύτης άποδέομεν τής αρετής ημείς, ένα τινά τών

Αγίων έλκύσαντες είς μέσον, κα\ πρδ τών οφθαλμών

βτήσαντες τών υμετέρων, εναργή τίνα κα\ δυνατήν

ύμίν ποιησόμεθα τήν παράκλησιν, ώσπερ άρχέτυπόν

τίνα εικόνα, τήν άρετήν τοΰ δικαίου μιμεϊσθαι παρα-

κελευόμενοι κα\ ύμίν καΐ ήμϊν αϋτοΐς.

Τίνα ουν εις μέσον άγαγείν χρή περ\ επιεικείας

διαλεγόμενον; ΐίνα δέ άλλον, άλλ' ή τδν μαρτυρίαν

άνωθεν δεξάμενον καΐ επί τούτω μάλιστα θαυμα-

σθέντα; Εΰρον γάρ, φησΐ, Δαυίδ τδν τοΰ Ίεσσαϊ,

6>-δρα κατά τϊ\ν χαρδίαν μου. "Οταν δέ ό θεδς

άποφαίνηται, ουδεμία τοϊς άντιλέγονσιν ύπολέλειπται

πρόφασις. "Αδέκαστος γάρ ή ψήφος εκείνη, ούτε

πρδς χάριν, ούτε πρδς άπέχθειαν τοΰ θεού κρίνοντος,

άλλα τ8 τής ψυχής αρετή- γυμνή ψηφιζομένου. Ού

διά τούτο δέ μόνον αύτδν είς μέσον άγομεν, δτι παρά

τοΰ θεού τήν ψήφον έδέξατο, άλλ' δτι κα\ τών έν τή

Παλαιή τραφέντων εστί. Τδ μέν γάρ έπ\ τής χάριτος

φανήναί τίνα καθαρδν οργής, καΐ τοίς έχθροΐς άφιέντα

τά αμαρτήματα, κα\ τών λελυπηκότων φειδόμενον,

Οαυααστδν ουδέν μετά τδν τοΰ Χριστού θάνατον, μετά

ττν ι> τοσαύτην τών αμαρτημάτων άφεσιν, μετά τά

φιλοσοφίας γέμοντα έπιτάγματα• τδ δέ έπ\ τής Πα

λαιάς, ήνίκα ό νόμος συνεχώρει όφθαλμδν έξυρύττειν

άντ\ οφθαλμού, κα\ οδόντα άντ'ι οδόντος, χαΐ τοις

ίιοις άμύνεσΟαι τδν άόικήσαντα, φανήναί τίνα ύπ;ρ-

* \\ρ%. κατεοίχασε. ΜητεΙ. κατεπόντιτε.

11 118;;. μετά γάρ τον τον Χριστού θάνατον φανήναι τούτο

ποιών μ^ετα τήν.

βάντα τά μίτρα τών προσταγμάτων, κα\ πρδς τήν

άποστολικήν φθάσαντα φιλοσοφίαν, τίνα μέν ούκ άν

έκπλήξειε τών άκουόντων ; τίνα δέ ούκ αν τών μή

ζηλούντων πάσης άποστερήσειε συγγνώμης τε χαΐ

απολογίας ; "Ινα δέ άκριβέστερον αύτοΰ καταμάθωμεν

τήν άρετήν, δότε μοι μικρδν ανωτέρω τδν λόγον

άγαγείν, και τάς ευεργεσίας είπείν, ας εις τδν Σαού)

κατέθετο ό μακάριος ούτος άνήρ. Τδ μέν γάρ απλώς

έχθρδν λυπήσαντα μή άμύνασθαι, θ«υμαστδν ουδέν •

τδ δέ άνθρωπον εύεργετηθέντα πολλάς κα\ μεγάλας

ευεργεσίας, είτα άντ\ τών ευεργεσιών εκείνων κα\

άπαξ κα\ δ"1ς κα\ πολλάκις άνελείν έπιχειρήσανταε

τδν εύεργέτην, λαβόντα εις χείρας, κα\ χύριον γενό-

μενον άνελείν, κα\ αύτδν άφείναι , και τής έτερων

επιβουλής έξαρπάσαι, κα\ ταύτα πάλιν τοϊς αύτοϊς

έπιθήσεσθαι μέλλοντα , τίνα αν καταλίποι λοιπδν

φιλοσοφίας ύπερβολήν ;

β'.Τίνας ουν εύηργέτησεν δ Δαυίδ ευεργεσίας τδν

Σαούλ, καΐ πότε καΐ πώς, άνάσχεσθε διά βραχέων

οιηγουμένου. Πολέμου γάρ ποτέ τους Ιουδαίους κα-

ταλαβόντος χαλεπωτάτου, κα\ πά•ηων κατεπτηχότων

κα\ δεδοικότων, κα\ οϋοενδς προκύψαι τολμώντο;,

άλλ' έν έσχάτοις τής πόλεως ούσης άπάσης, κα\ τδν

θάνατον πρδ οφθαλμών έκαστου βλέποντος, καΐ καθ'

έκάστην άποθανείσθαι τήν ήμέραν προσδοκώντων

απάντων, κα: τών έπι τδ βάραθρον αγομένων άθλιώ-

τερον ζώντων τδν βίον, είσελθών ούτος άπδ τών προ

βάτων [750] έπ'ι τήν παράταξιν, κα\ τής ηλικίας κα\

τής τέχνης άτέλειαν παρεχούσης αύτώ τών πολεμι

κών πόνων, τδν απάντων αύτδς άνεδέξατο πόλεμον,

κα\ κατώρθωσεν ελπίδος άπάσης κρείττονα κατορ

θώματα. Καίτοι ε: κα\ μηδέν ήν κατωρθωκώς, τής

προθυμίας αύτδν κα\ τής προθέσεως ένεκεν στεφα-

νοΰν έδει μόνον. Τδ μέν γάρ στρατιώτην τινά τών

έν ηλικία ποιήσαι τούτο, θαυμαστδν ουδέν ' δ γάρ

τής στρατείας νόμος τούτο άπήτει. Ούτος δέ ούδε-

μίαν δρών ανάγκην έπικειμένην, άλλα κα\ πολλούς

τους κωλύοντας έχων (και γάρ κα\ ό άδελφδς έπετί-

μησε, κα\ δ βασιλεύς πρδς τδ τής ηλικίας άωρον

καΐ τδ τών κινδύνων άφόρητον βλέπων, κατείχε κα\

μένειν έκέλευε λέγων Ού δννήστ) πορευθήναι, δτι

συ ιζαιδάριον εϊ, αύτύς δέ άν^\ρ ποΛεμιστ^ς έχ

νεύτητοςαντον), άλλ' δμως ουδεμιάς αύτδν έλκούσης

προφάσεως, οίκοθεν καΐ παρ' εαυτού διαθερμανθείς

θείιρ ζήλω κα\ τώ τής πατρίδος έρωτι, ώσπερ πρό

βατα μάλλον ή ανθρώπους ορών, κα\ ως κύνας μάλ

λον ή στρατόπεδον ανθρώπων τοιούτον μέλλων έλαύ-

νειν, ούτω μετά άδειας ϊπ\ τους βαρβάρους έτρεχε•

κα\ τοσαύτην περί τδν βασιλέα κηδεμονίαν έπεδεί-

ξατο τότε, ώς και πρδ τοΰ πολέμου κα\ τής νίκης

έπ' δψιν αύτδν κείμενον άναστήσαι. Οϋ γάρ δή μόνον

αύτδν τοις έργοις μετά ταύτα ώφέλει, άλλα καΐ πρδ

τούτου τοίς (Ιήμασι παρεκάλει κα\ θα^όείν έπειθε,

γ.<χ\ χρηστάς περ'ι τοΰ μέλλοντος ελπίδας έχειν, ούτω

λέγων Μη συμπει-έτω ή καρδία τον χν^ίον μου

έ.τ' αύτύτ, δτι ό δονΛύη σου χορεύσεται, χαΐ

ποΛεμήσει μετά τοΰ ά,ΧΛορύΛου τούτου. ΤΑρα μι

κρδν τούτο, εϊπέ μοι, τδν μηδεμίαν ι ανάγκην Εχοντα,

* Πι'£Ϊί ϋι:ο τό μτ,δίμίαν, ιιοιι πιαίο



Ι/Π 078Ι)Ε ϋΑΥΙΟΕ ΕΤ 5ΑΙΧΕ ΗΟΜ1ΙΛΑ Ι.

»οΙ)ΐί ϋε εούοπι άίδδεπϊηΐεβ ηΓβοιηοηΐο : ίΐίϋοιη ιΐε

ϊγ» ηιιηο ίηοϊϊΐηπβ, οοηΐ'ηυβηι ιΐβ 03 ροΓδοςοιιιιιιΐΓ οχ-

ΙιοΓί,-ιΐίοιιειιι ρι-ο πο5ΐΓ3 φιίιίοιιι νίπΙί. Ναιιι Ιιϊο πιίΐιί

νίιίεΐυτ ορίίιιιο* 055β ύοοοηιΐί ιιιοιίιι* , βί ηοη ριίοβ

ιΙοδίδΙαιηιΐδ εοηδοΐοηιΐο φι.ιειιιιιηυε (Ιβ Γβ, ψηιπ νίοΌ-

πηιιιβ 3(Ιιηοηίιίοιιειιι αιΐ οΠΌοΐιιιη ρεΓνεηϊδδε. Εΐ-

βιιΐηι ςηί Ιιοιίϊβ (1β β1οοιι>θ5ΥΊΐ3, ογ35 άα ογηΙϊοιιο, ρε-

ΓοηάΊβ (Ιο Ιιιιηιηιιίΐιιιο, ιΐοίικίο πιι•505 (Ιο αιιίιιιί ηιο-

ι1ο8ΐί:ι ιΐίδδοπΐ, ηϋιιΙ Ιιοπιιη ϊη βοιίίίοπιιιι αιιίιιιίί ρεΓ-

Γιοει-β Γοοίε ροΐεηΐ , α>> Ιιοε 3(1 ίΐΐιιιΐ , πίΓδίΐδ αΙ> ίΙΙο

βεηιροΓ ηΐίο Ιι-αιίδίϋοιίδ : 5θϋ ιιοοοβίβ 05ΐ, ΐ)1 α,ηί νοΙίι

οηΐίοηεηι ίιι ηικίίΐηι ιιιιι αηϊιηϊβ Γπιείηιιι (1θ5ΐίιΐ3ΐοιιι

3δ»ε<μιί, ηοη αιιΐβ ιΐοίίδίαΐ ϋδόΌιιι ιΐο Γοΐιϋδ ηιΐιικιηπικ

οοηβιιΐοηδιιορ, ιιοο ρπυδ 3(1 αΐίικί ψιίιΐρί.ιιιι Ιΐ'.'ΐιΐδίΐίιιΐ,

ΐ|ΐιαιη οοιίδροκρπΐ διιρβΓΪΟΓοηι ηιΐηιοιιϊιίοιιοιιΐ ϊη οΪ8

Ιιοιιο Ιίχ.ιιτι αε Γ.ΐ(1ϊε»(3ΐιι. Ιϋοιη Ιιοε Γβοογο δοΐβιιΐ Ιιι—

ϋίιιιαβίί,ΐΓΐ : ηοη ρπυδ αά εχΙ1αΙ)35 3(1οΊιουΐ)1 ρυοΓΟβ ,

φι;ιιιι βίοπιοηίοπιηι εοςιιϊιϊυηοιη ίιι ει» νίοΌηιιΐ Γοοίβ

ΐΊΐιιΙίπιι:ιΐ:ιιιι. ιΝιιροΓ ίβίΐυΓ ρ,ιπιουίαιιι νοΙ»ϊ> ιΐο εεη-

(ιιιιι (Ιβηαπίδ , 30 άοοοπι ηιίΙΙίοιίδ ΙαΙεηΙΟΓυηι οιι.ιγπιιι-

Ιεβ (α), Ο5ΐοικ1ϊιιΐϋ5ηυ3η1ιιηι 65501 τηαίιιιη ίη]ιιπαπιιιι

ηιοιιιίιΓΐ55θ. Ουειη οηίηι ιΐβοοιΐ) πι'ιΙΙί.ι Ιαίειιΐοηιιη ηοη

|Μ•Γ(Ιίι1('Γ3ΐιΐ, Ιιιιηεεεηΐυηι (Ιεηαπί εχίΐίο (Ιοηιο,ΓδβΓοηΙ,

3ε νειιΪ3πι ρΓΟ άΌοίΐίδ εοιιοο55αηι ίιι ϊγπιοιιι Γονοεα-

πιιιΐ, ιΙιΊιίι.ΐΊΐιιο ροοοιικι: Γβηιί$$'ιοηβπ) ιΐίδδίρβπιπί

(ΜαίιΙι. 18), ουπιηηβ,φΐϊ ΓυθΓ3( α εηιηίιιίΐιιΐδ ΙίΙκϊΓπΐυϊ,

ίιι ]υι1ίοίιιιιι γοΙγ3Χ6γιιιι( , ίικίβο,ιιο ίη ο3γοογοιιι οοιι]ο

οεπιιιΐ , ιίοιιίιμιε ϊιηηιοΓίαΙϊ δυρρίίοίο ΐΓβιΙίϋβπιηΙ. 8ο<1

ΙιοοΊο (Ιο ιΙίνοΓδο αΓ"υηιεηΐο ϋίοοΓΟ Ιοιιίαοίηιιΐδ. ΟροΓ-

Ιοίκιΐ οηίιη, δι ΓιογοΙ ηιιοϋ χηαυαι οι;ιΐ, οΌ ΙιυιιιαιιίίαΙο

30 ιιΐ3ΐΐ5υοι ικΐίηε νοΓίια ΓαοίοιιΙοπι οχ δ03β ί*ΐίιι$ ρηε•

ι ';ιι•.ιϊ ρΙΓιΙθ80|ι1ιίχ εχοιηρία ρΓΧΟΟΓβ , 31(|00 ίΐ;ι δίιιιυΙ

ει νοι-υίϊ ειιιη (Ιοοογο εΐ Γαοχίβ αά ο;ιηι ίιΐδΐίΐιιβΓβ.

^11(11113111 3010111 Π06 31) 1ΐ30 νΪΓΐϋΙιί ΙυΐιβΟ 31)51111105

ίιιίοινοΐΐο , οοο ψιορί,Ίΐη ε ηυιηεΓΟ δ.ιηοίοι-ιιιιι ίο ιιιο-

ιΐίοιιι ρΓΟϋΌείο, οοοίίδο,υε νοβίιίδ δΐι^οοίο, ρβηρί-

είΜΐιι (|03ΐικΐ3ΐη 30 ροιοηιοηι αϋϋίϋεοίηιυ* εχΙιΟΓίβ-

Ιίοηβιη, οι ο,ιια$ϊ ;ιύ 3Γο1ιοΐγρϊ εο]ο5(1απι 3'ηιυΙχίο-

ΙΙΟΙΙΓ 3(ΙΙΐΟΠβΠ1ΙΙΓ 61 \Ό5 61 0(15 Ϊρ80$.

ϋανϊά ι•χ(ΐηρί(ΐΓ Ιιιοηαιιϊιαίίί. — (^ιιί» ϊ^Ίιογ ίιι ηιο-

«I ι ιιιιι ρΓοΓοΓΟοϋοβ 051 άο ΙΐΙΙΙΓΙΛΙΐίΐηΙΟ (1ίθΙΟΓΟ? Οοί$

νβΓΟ ίΐΐίιΐϋ, ηιΐ3ΐιι 13 (]θΐ ο;ι•Ιθ5ΐϊ 1«5ΐϊηιοηίο Ι.ιικΙ;ιιΊ

ΙΙ11ΜΊΙΪΙ, ιΐ|> ΙΐΟΟ ίρ50ΠΊ Ι113Χ1Π10 5ΙΙ5ρϊι:ίθιιιΙι|5 'ί ΙιιιαιΊ,

ίιΐι|ΐιίΐ , Πανιά ρΐίηιη }ιι*ΐ , μγβηι κονηάηηι γογ ιηοιιιι

(Ι. Λ ;/ 13. 14 ; Αα. 13. ϋ). Ρογγο ροβίωιιυαιιι Οουβ

ρΓοοοιιΐίανϊι, ηυΙΙα εοηΐΓίο'ίεεηιΙί Γοϋι|ΐυ ε$ΐ οοεαβίο.

Ν:ιιιι ΙΙΙϊο$ ("ΐΐοοίοί ίηεθΓηιρ1ιΐ5 ι•νΙ , εο ςοοϋ 1><•ιι>

ιιεο 3ϋ μΐ3ΐΐ3ΐιι, ηβο ρεΓ οαΊυηι ίοϋϊοαΐ, «οα* ργο ιηεη

Λΐιίηιί νίΠοΙβ Γι•ι ι 8ϋΙ)*ΐ38ίιιιιι. Μ ηοη ο1> ιιΙ ΙιιΗιιηι

Ιιιιιιε ίη ηιειίίοηι ρΓθθΌ\ίοιυ5, ςοοο" ϋοί βιιΙΓη^ίο Γόο

ι ιΐ ΙιιιιΙ. ι(ιΐ8 , νβπιιη εΐίαηι ηιιηϋ &ίι οχ ϋβ ςιιϊ $υο νε-

Ιιτί Ιοβο βοηΐ θ(1οο.ιιί. 5ίιριίιΙι•πι 5οό Ιοι,ό ργ:»ιϊ.τβ βχβιί-

ΐΐ5$6 ()υοπιρΪ3ΐη αύ ϊγ.ί ριιπιηι, ει ίοίιιιίοϊ«(1βΙίεΐ3θοιι-

ιΙοη.Ίΐιΐβιη , αε ρ.ίΓοοιιίοιιι ϋβ 3 ςυίοοβ Γυοπι πιοΙθ5ΐί.ι

ηΙΙεείοβ, ιιϊΐιίΐ 53οε ιπίπιπι, νϊιίεΐΐοβί-ρο»! Οιγι^ιϊ ηιητ-

Ιεηι, ρο6ΐοο3ηι ϊΙΙκ Ιηηι εΙοπιεηΙβΓ ηοΐιΐβ οιιιηί:ι ροε-

0313 ΓΟΟίίδίΙ, ρ05ΐ 101 ρΓΧ00ρΐ3 ΓθΓθΓΐ3 βν3η86ΐΪ00!

(«) Πυοιιΐϋ <1ο ποίιίίοτε οΌεοιη ηόΙΙίοπ: (3ΐοηΐθΓθΐη.

ρΙιιΙοβορΙιία! : (';ι•ιοι'μιιι ίο ΥοΙογο Τε8ΐ:ιιιιεηΐοπιοι Ιοχ

ροηηίΙΙοΓΟί οοιιΐοοι ρπι οοιιΐο οΙΤοοΌγο , 3ο ϋοιιίοιιι

Ργο ιίοιιΐε οχΙιιηιΙβΓβ (Εχοά. 21. 21), εοιηςυο ηυί Ι.γ-

8Ι55εΙ ΐ3ΐϊθη'ΐ8 ρΟΕΙία ΙΐΙοίβΟΪ , ;ΐΙίΐ|ΙΙ0111 0Χ5ΐϊΙί5$ε ιριϊ

ρΓΧΟθρΙΟΙ'010 (ίΐΙΟδ ΐΓ3Π5ίΙίβΠΐ , 3ΐ)(|Ι16 3|>08ΐ()Ιίθ:ΐΙ11

ρηι-νοηοπΐ ρΙιϊΙο5θρ1ιΪ3ΐη, ςοεηι βικίίΐυηιιη ηοη ϋιΐιΐιι-

οοΐ ίη 8ΐπριιπ•ιη'.'(|ΐιι•ιιι κι ηοη ίιηίίειιιοΓ, ηοη ρι-ίνοί

οιηιιί νοηίβ, οηιηίςιιο βχοηβηΐίοηε ? 8β<1 υΐ 300ϋΓ3ΐίιΐ£

0)08 νίΠΠίΟΟΙ 00^110038118 , ΟΟΙΙΟΟϋίΐΟ ΙΙΙΐΙΐί 01 0Γ3-

Ιίοιιοιη ρ»οΙο βΐΐϊιιβ η'ροίηιη, αε οβιιείίοία οοπιιηοιιιο-

γοιιι ςιιχ 1)63108 ίΙΙβ νΪΓ ίη δαίιίοιη οοηΐιιϋΐ. Ν;ιιιι ηοη

ηΐεί&εί ίηίηιΊουηι ςοί βίηιρΙίείΙεΓ Ι3Β$ΪΙ, ηοη ιπιγοιι) 681 :

31 ηιιί Ιιοιηίιιοιιι 3 86 ηιιιΐΐίβ βΓΓοοΙοιιι υβιΐι'Πείίβ, 8ει1

ςυί ργο οοηεΓαοιί» ϋεηεΓιεηπι ββπιεΙ 3ΐιμιο ίιοπιιιι ,

ΪΙ110 ΓΓΟΙ|ΟβΙΙ(ΟΓ ϊΐΐΙΟΓ(ίθΟΓ6 00113105 811, ρο5ΐ03ιρΐ:ΐΙΙΙ III

11131108 ίηείι1ί5.<•οΐ , ηΐ ίαηι ΙίοβΓβΙ οοοίϋβΓΟ, ηοιι ίρΜίιιι

(Ιίιιιίδίι Οιιΐιιηι , νοηιοι ιΊί.ιιιι εχ ηΐϊοπιιη ίιιβίιΐίίβ ογϊ-

ριιίΐ; ΡΓΧ80ΜΪΙ0 οιιιΐ) 80ΪΓ61 ίΙΙυιη ροβΐ ο,ΐιίεηι ηιοΐί-

Ιιιπιηι : φιίι) ί5 ΓοΙίιριοιιι Γοοίΐ, ηιιοιΐ 3ά δυηιπιαιιι ρΐιί-

1θ8ορ1ιί:ιιη ρθ88ΪΙ 3()]υη£ί ?

2. Ββηίβώα ΛαπΊ/ιΊ ϊη 8ανΙαη. — ΟυίΙιυβ ηοίοιη

οβηοΐίοίίδ ϋανίά βϊβοοπΐ δαοίοιη , <|η3ηοΌ ει οιιο

ρηοΐυ, ρ3οοΐ5 βιΐ3ΓΓ3ηΐοιη ηιο $08ΐίη6ΐε. Οιιοι »1ϊ-

ςοαοιίο Ιοάχί ηεΙΙο (ΙίΓβοίΙΙίηιο ρΓβιηοΓεηΐϋΓ, 3^ι:ο

υΐ οιιιηο5 ρανοΓε είβοηΐ οοιιβίοΓηβιί , ηβε ι|ΐιίϊ(|'κιιιι

λοοΌγοΙ βπββΓβ 03ρυΐ , 86(1 ίιι οχΐτοηΐ3 άθ5ρ6Γ3ΐίοηο

68861 0ίνίΐ38, 8Ϊ0|;θ1Ϊ8 ΙΠΟΠοηΐ ρΓ33 ΟΟϋΙίβ Ι)3ΐ)βΙΙΙί1)ΙΙ5,

ηοοίίιΐίεηοο ίιιίοιίΐιιιιι ο\8ροο[»ιιΐίυϋ5 ουηοΐίβ,οΐνίΐβιιι

386Γ6ΠΙ ΙΙΐί80ΓίθΓθηΐ Πβ ιμιϊ οΌ-ιιιιΙ III ΙοΙιΤΓΙΜΙΙΙ 03Γ-

οογο , Ιιϊο 31) ονίΙ)ϋ8 νεοίεηβ αά «χεΓείίοιη , οιιιη ροΓ

:ι•1:ιΙι•|Ι1 1)60 3ΠΟΙ7) ϋοΙΙ,ΊΙΐϋί εαΙΙΟΓΟ ρθ880Ι, 30 1300ΓΟΙΙΙ

ηιίΐίϋιπϋηι ηιιΐίβ 68561, ίρ$ε ριο οηϊνεΓ8Ϊ8 ήοΙΙοιη ίιι

80 Γεεορίι , 3ε ΓεϋοίΐεΓ Γβιη βοβίίι, 5ΐιρΓ3 ςιιαηι ςοί5-

ρίαιο 8ρ6Γ3836ΐ. ΟοβηιςιίΒηι ειίαιιι 8ί νίΠϋΐϊ ϋεΓυΪ55εΙ

ονοιιΐιΐϊ, ΐαιοεη οΙ) βοΙβοι αιιίιιιί ρηιηιρίίίοιίίηειη ο^γο-

βίοιιιηυε ρΓοροβίΙοηι οοιοιΐ3ΐΐ(1θ5 6Γ31. ϋαιη &ί ςιιίβ β

ηιιιιιοΐΌ ιιιϋίΐοηι α-ΙαΙο νίςβηβ Γ;ιοίιιιΐ5 Ιιοε (Ιεδίβΐι,-ΐδκοΙ,

ηίΙιίΙ Γοί886ΐ ιιιίηιιιι , νίιίεΐίοεί ίιΐ ρθ8ΐοΐ3ηΐε ηιίϋΐΛΠ

Ιεςε. Αϊ Ιιϊο ςυϊ ιι ιιΐΐ.ιιι νίιΐοΐι,ιΐ ηεεο55ίΐ3ΐοπι Ιιοε

αιΐίβοιποιη , 30 ιηιιΐιοβ οΐίοηι Ιωϋού.ιι (1οΙ)θΓΐ3ηΐο$ :

ηβηι εΐ Γγ31«γ ίΙΙυιη ίηοΓορβνίΐ , βΐ Γβχ ρεΓβρίοίείΜ ίΙ-

Ιοιη ιιοικίοηι χΐβΐβ ηκιΐιιπιηι, 3ε ρεπειιΐίβ ροΓίεΓοιιιΙίδ

Ϊιι1ΐ3ΐ•ί1βηι οοΐιίΐιυίι , 3ο ιικιικίο ]ιΐ88ίι , ϋίοειιβ : Λ'υιι

ροΐΐήι ίτβ , ανοηϊαηι ριια- «« ; ///β γ«γο «ϊγ <>< ΜΙαΙοτ

αύ αάοΐιχιηύα »ι«ι (1. Κβα. 17. 33) : 3ΐΐ3ΐηοη οοιιι

ηυΙΐ3 ίΙΙιιηι ρΓονοοβπ;! οοεβίίο, δυβρίε δροιιΐο ει οχ

8ε$6 ιΐίνίηο αοοοοδυδ ζοΐο, ρβίΓίχςυβ ε:ιιίΐ;ιΐ<•, ροΓ-

ίιιοΌ πο35ΐ ονοβ οοηιοΓοί νεηυ$ ιρηπι Ιιοιηίηεβ ,

01 (]03$ί 031105 ΪΙΐν35ΙΙΓ05 08501 ρυΐίΐΐδ ι|011ΠΙ 1:ι III 1111-

ΠΙ0ΓΟ8ΙΙ1ΙΙ Ιιοιιιϊιιιιιιι ηχεί'οίΐυιη , βϋοο ίιιίΓορίοΌ 3(1

1)3ΓΐιηΓθ5ειιοιΐΓΓίΐ : ίοΊριι: Ιπιιροη•. Ι;ιιι1:ιιιι π-,ϋ γο-

ί;οιιι ΜΐΙΙίοίΙικΙίιιοιιι άεοΐ3Γ3νίΙ , υΐ ϊ! Ι ιιιιι (■ΐι.ιιιι βιιΐι)

ραθ1ίθ0120 νίθΙΟΓΪ.1111 ίη Γ.ΐαΟΙΙΙ ρΓ05ΐΓ3ΐΟΙ11 6Γ6ΧΟΓίΐ.Νθ•

ιμιο εηίηι Γαοΐίβ ιηοι1ο]ιινίι ίΙΙοιιι, βοιΐ 3ηΐο Γιιοΐιιηι οΐίπιη

Υ0Γ0Ι5 1ΐ0Π3ΐ)Ι8 081 1)0110 3ΙΙΪΙ1Κ) II Ι 05501, 30 ρΡΓ8038ίΙ,

111(100 (1θ ΟνοηΙΙΙ 1)0113111 ΟΟΙΚ'ίρεΓΟί 5ροπι , ι-ιΐ ι•ίι ίο

Ιοιριοιίδ : Λ'ί ζοηάάαΐ οοτ άοηχίηχ ηιά ίη ίμιο, //κοηιΊτηι

«οι•»» ίιι ιιι ίίιίί , ρηφιιαΙ'ίΐηΐΜ ΐυηι αίί> πι'ί/οικι /ια^ (1(ιϋ.

ν. οί). θ•ι.Γ5ο , ιιΐΜΐι Ιιοε |'3ΐ\υω νίοΌΐυΓ, ιιιιΐΐα ιιο-
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<-ε$8ίΐ3ΐε εοιηριιΐδΐιπι , 5υησ> ίρ8ίιι$ νίΐηπι ρπχΙβΓΟ , οι

ίη εηηιιιι ιιΓιΙίΐίΐοηι α ηιι'ιϋιΐδ ηίηίΐ ιιπκ]ΐΐ3ΐη βεεβροηΐ

ΙιειιεΠείί , Ιη πιεϋίοδ Ιιυδίεβ ΉηιβΓβ ? Αηηοη ρ»Γ βιηΐ,

Ιιιιηο ροδί ΙηΙε ίαοίιιυ» «πιηιο ιίΐιιΐο άοηιίηί εοΐιιιιπιίί

ίιΐδεπρίο, οι ριιΐιΐϊοατη οϊνϊΐπΐϊβ 8βι•ν3ΐθΓβιη βρρβΙΙίΓβ,

φΐΐ εΐ Γ08»• ιΐεειιβ, ει είν'ιοΐοηι Γιιηιίηιιιοιιΐίΐ, βΐ οηι-

ηίυιη νίΙ:ιηι ορ'Κιι1.ιηΐβ ϋβϊ βηίίβ $εΐΎ3ΐ•ίΐ? Οιιοϋ βϊ$ο

ροΐεηιΐ 3ΐίϋ(1 ΙιεηβΠοϊυηι Ιιοο ηΐ3]ιι»? Νε^ιιε εηίπι ίη

{ϊΙΟΓίβηι αηΐ ροΐεπίϊαηι , βεά ϊη ίρδβηι ϊρδίαβ νίΐηηι ϋβ-

ηεΐίείιιιη ηοο εοιιΐιιΐϊι , εΐβΐ) ίρ$ί5 π)οηϊ$ ροηίδΓενο-

ο ι νίι : ϊΐ:ιΐ|ΐ)ι> $ί Ιιιιπιαηιιιη ηιιίϋοιη δΐιΐΐδίίΐίιιηι δρεείεδ,

ίΙΙϊιΐδ ροιιεΓιοίο (ΙοίικΙο νί\Η τεχ , 30 ρπηείραίιιπι 88Γ-

νανίΐ. Ει ρθδΐε;ι , ηυηπι ίΙΙϊ Π'ροδίιίΐ ^Γαΐϊαιη ? Χ:ιηι $ί

ςιιίϊ ρειφειιάβΐ ρΓ:ΓθΙ;ΐΓβ £0$(οηιηι ιιΐ3^ηΐ(ιΐ(ϋηεπι ,

(•ιί.ιηι-ί γοχ 3 δυο οαρίΐο ϋρ!ι•3<:ΐ;ιιιι εοιοιιηηι 0;ι\ ίιϋί

(■ηρίιί ίιηροδιιίίδεί , ηιιηιο,οαιη ρηι-επι Γοΐιιΐί-ίοι £Γ3-

Ιίηηι, $οϋ ηηιρϋοΓεηι ιΙοΙπιϊβ^ΐΊ. Ηίο οιιϊιιι εΐ νίίαιη ε!

τοςηιιιη ϊΙΗ (1οπ:ινϊΐ , ϋΐβ νεΓο Ιιιιϊε Γεξηυηι ΐηιιΐιπιι

βπιΐ οοδδΐιπίδ. νοπιιτιίΛηιεη εοηδίυΌΓβπηίδ Γοίηίοιη

ρΓΟ ΙίρηεΓηοιϊδ βηΐϊαιη. Ουχ ι.ιηϋοηι 0Γ31 ίΙ1»?

|)β εχίεΓΟ εΐ 35 ϊΐΐο άΊο. 8υ$ρεεΐυιη ΙκιΙιυίι ΟηνΐιΙ , ε(

;ιΙ) ίΙΙο ιιιείυ'ιΐ δίΐιι. ΟϋΓ 01 ςπ»ηι οΐ) 03ΐΐ83ΐιι? Νιιιη

εΐ δΐΐδρϊείοηίδ 031153 οοιιιηΐιΜίιΟΓ.ιικΙη 08(. Νεφιο

οιιΐιιι ηιιίιΐφιϊιΐ βΐίπϋίδ ιΐίχοπι, ίιίεπι ε$8ε ]ιΐ5ΐυηι αΓΓιι•-

ιηηΐιίΐ. Νλιη οηρ βιιιιι ηιιϊ αιιϊηιηιη ίηιροηαΊΐ, ει νΐιηιη

ιΐεϋίΐ , πυχ ροΐεηΐ εββε ]ιι•(η δΐΐδρίοίοηϊί 03083 ? 5οϋ

Ιίΐιηοιι Ίρ<ηιη ΊηίηΓιοϊΙία; ο:ιιι$3ηι ίηβρϊοίβπιυδ , 01 :ιϋ-

ηυ'πΐ άίδΟΜίδ , ψιηιΐ ηεο ίρ$3 νΐοίοι ία $ίΙ ίηΓοηιΐδ :

ψιοιίψιε ΒανκΙ $ίΙ Ιιοπογο (Ιϊςιιιιβ ο!> ε3 ϊρδα, ρι-ορίεΓ

ΐ]ΐΐ;ι; αείηεερδ νοιιίι ίη δΐι-,ρϊοΊοιιβηι , ίηδίάΊίδ ηρρβίϊΐυβ

ο$ι. Ομχ ίυ'ιΐιΐΓ 8Γ31 8<ΐ8ρίείυηϊ8 οαιίδη ? Ροδίςυβπι

1)3γΙι3γϊ ί11ίιΐ8 οβρυΐ »1>>ΐιιΓιΐ, ει βροΐΐα <;οδΐ3ηβ γοΠϊι ;

Εχϊετνηΐ , ίιιφιίι , ηινίϊβτει εαηεηίει ικ άιαηία : Ρετ-

αηιϊΐ 8ιιϊιΙ ϊη ηύΐϋΐιιΐί $ιήί , εΐ ϋαν'ηΐ ίη άεειηι ηχχΙΙϋκί

αϊ)!. Ει ΊταΙνιι μΙ 8αάΙ, εΐ ίίαρεείιιηι Ιιιώη'ιΙ Οανιά <ώ (Ο

Ηκ α€ άΐϊηοΐρ! ( 1 . /?<'<?. 18. 6-9). Οο]ιΐ8 οΙ)8οογο , γοϊ

£γ.ίιΪ3? Ειί.ιπΐ8Ϊ Ιιχε ρΓΧίεΓ ηιεηΐυηι Γηί88βηΐ άίεια ,

ιιο $ϊο (]υί(1εηι ορθΓΐεΙ)31 008ΐίΙεηι ΐιι Πηνϊιΐβιιι ^ΟΓΟΓβ

ηηΐηιυπι : 8εά ροδίηυβπι εχ ΓβΙ>πκ ςε$ΙΪ3 ίΐΐϊυβ εΓ£3 $β

Ιιΐ'ΐιυνυΐεηΐίηηι Η3ΐ)ε1)3( εοιηρει Ι;ιηι , ηιιίρρβ φΐϊ ηυΙΙο

εη^εηΐε αιιΐ οοηιρβΙΙεηΐϋ, δΐιηρίο 1>εηενο1βη[ϊ3 ΐαη-

ΐιιηι δυΐιίδίοι ιΙΐβΟΓΪιιιϊιιϊβ , ηοιι οροΓίεΙιβΙ (Ινϊιιοορδ

ιΙιΓιϋίριαιιι άα ίΐΐο 8υ$ρίθ3ΓΪ ηιηϋ. Νιιηο «ιιιοηι ]ιΐΓβ

Ιίίικίοδ ρΓοΓεΓεοηηίαΓ ; ει βί Γββ ε$1 νοη ρΓοΙοηυϊ , ίη

δ3ϋ1ί$ £ΐ 3ΐίΛΐιι ΐΙΐ3 (Γιεΐ3 δ«ηΙ ροΓιιΐδ, (]ΐΐ3ΐιι ίη [):>νκΙι?;

0οΙΐΰ1>;ιΐ ηιιίεηι 831Ϊ8 Ηα1)0Γ0 , ςυοά ϊΙΙι ιΐ'ίΐιιιϊϊίοηΐ

ηαΐΐΐβ. (λιγ ϊςϊΐνΐΓ ίηιΐί^ι ηΐιΐδ ε$ΐ, ηιιοά Οανίιΐί ΙγΊΙιιιο-

ΐ'ϊιιΐ ιΚίόπι ηιϊΙΙϊα? Είειιίηι 8Ϊ γοχ 3(1 ΙιεΙΙιιιη ΙϊηίεικΙιιηι

νεΙ ρ.ιιιΐηΐιπη 3ΐίηπϊ(1 ηιοηιεηΐίοοηΐυΐίβδοί, τεοΐβ ιυηι

(ΙϊοΐυηΊ Γυίδδβΐ, 8αϋΙ ϊη ηήΐίώη» , ϋανίά ίη άβαηι ηιίΐίι-

βηι. ΟιιοιΙ μ Ίρ86 ΐ|ΐιϊιΙειη ρην'κΐιΐί 30 ΐΓεηιεηδ ιΐιιιιιί

ιΙ,'δοιϋι , ϊη δΐιΐ£ΐι1θ5 (ϋοδ ηιοηοιη εχδρεεΟηδ , ηίο βιι-

Ιοιη ιοίιιιτι Γ;ιείηιι> ρθΓβ§ίΐ : :ιηηοη 3ΐ)δυΓ(Ιυηι 0Γ3( ,

• ιιηι ηιιϊ ιΓ.Ιιϋ 3(1 ϋ(φι-1!εηι1.ι ρεπουΐ» εοηΙοΙοΓαΙ , ηΗ ί.Ι

ΜκΙίςη,ΤΓΪ, (]\ιοά ηοη ρΐιΐδ Κιικίίδ 1υϋ8801? Ν;ιηι δι ίικϋ-

£ΐΐ3ηϋιιηι 0Γ31, Ρανί(]ριη ροΐϊιΐδ οοπνβηϊβΙ>ηΙ ϊγκΙί^ιογϊ,

ψιηιΙ πιπί δοΐιΐδ ιοίιιηι βεδδίδβει, βΐΐεηιιη Ιΐ3ΐ>εΓε(

Ι.ιικϋδ ρ.τι ιίι ίροιη.

Ζ. 5^(1 Ιιοπιηι ιιίΐιϊΐ (Ιϊεο : νοΓυηι ίΐΐικ) ύϊχοΓίη) : υ Ι

άΌηεπηίδ ηοη Γβείε Γεείδδο ιηπ1ί0Γ08, οχ^μο Γαίίδοοπ-

ηιίηί οϋηοχίϊβ, οι βοουδαιίοηο (Ιί^ηβδ, ςιιίιΐ Ιιβμ: 3«ί

ΟανΜβηιΤ Νεςηε εηίηι ίρδβ εοιηροδυοΓβΐ εβηΐίοηειη ,

ηεηιιο ί11Ϊ8 8ΐΐ3δ6Γ3(, υΐ (ΙίοοΓεηΐ ςιιοε ιΐίοείιηηΐ, ιιοςαβ

3^)ΓΠ3Γ31 ίΙΙυηι Ιαιίιΐ.ιιιυηίδ ιηοιίιιηι. ΡΓοίηίΙε ειίηηιβί

ΐικί'βηαηϋιιπι ΟΓαΐ, ηιυϋεηΙ>υδ οροηυίΐ ϊιιιΙΙ^ιι.ίι ι. ηοη

άβ είνίΐε υεηειηεηΐο, ει ίιιΓιιιϊιίβ άίςηο οογοιιϊ8. Αι

δαϋΐ οη)ί$$ί8 ίΙ1ί$ ίη Πανίιΐ ίι:ΐίοο1>ηΐιΐΓ. ^ιη $ί 03 Ι:ιιι-

<1β δΐιϋΐαίιΐδ ίΙΙο 1)ε3ΐιΐ3 ίηνίίΐϊδδοί τεπιπι ροΐίβηΐΐ, Γ.ιϊβ—

£βΐ(]ΐιε ίρδί εοηΐηιηβΐίοδυδ, ει 38ρεΓ.ι3ΐαδ Γυίβδεί β]η3>

ίιιιροι•ϊιιιιι , ΓοΓ>ίΐαιι ;ιΙίι|ΐιη ΓαϊβκοΙ ίιιτίιίεηιΐϊ 02ΐι$3 :

31 βί ί.ιοΐιΐδ Γιιίΐ ΙιιιιιιηηίϋΓ αε ιιιοϋεδίίοΓ , δι ίη δΐιίκΐί-

Ιοπιπι οηΐϊηο δε εοηΐίηυίι , ςιΐΗ; Ιπικίρηι εηΐ ^ϋ5ια

ιΐοΐεηιϋ οβιιβα ? δίφηϋοΐ) ευπι ίβ ηοί ηοιιοΓβ βΓΠοίΐυΓ,

3ΐΐοΙ1ίΙϋΓ :ΐ(1ν6Γ5ϋ3 εηπι 3 ^ο ρΓονεείικ εδί, ηεο <!ο>ϊη:ι

ϊηίΙΙίυβ οοιιΐοηιρίιιιη ηοηοΓεβϋιιΐί, Ιι:ι1)ει (ΙοΙογ ηοηηιιΙ-

Ιηιτι εχου$3ΐίοηειη : οχίεηιιπ υοί ρεΓβίδΐίΙ ίη ΗοηοΓ3ηϋο

ίΐΐιιιιι , 3ΐιΙ ροΐϊυβ ιικίβϊδ ο!)$ε(]υί1ιΐΓ, οειίίΐηπε ίη οπι-

ηϊΐιιΐδ, ςιιεπι ροδΙθ3 ροΐεδί ΙιλΙιθγο ρΓΧίεχίοπι ίιηί,ϋ,ι ?

Νοη ρ^ίΓ/ΜΓ ϋαν\ά ο6 ρτο$ρβτιιη ιηκα$\ιιη.—Ικαηιιβ

ρΐϊ3ΐιΐδί ιιίηϋ ηΐίιΐίΐ ρΓ;ιχΙ»Γε §βδΙιιηι ΓαίδβεΙ, οο Ιιοο

ί])8ΐιπι Ι3ΐιιειι ηΐ3§ίδ 6Γ31 (Ιίΐίξεηϋυδ, ηιιοϋ ευπι ΐαηΐηηι

Π301ΙΙ3 εδ»εΐ οεεαδίοηεηι οοευρβικίί π'βηί, ρεΓδϋΐεηΐ

ίη $ιΐ3 ιηο(1εδΐΪ3. Νεηυβ εηίπι ςυχ ρπιιβ ςε$ΐ3 $ιιη[

ιηιιΐιιιΐ), νοπιηι ηεο οα ςιιχ οοηδεηιιυιβ $υη(, δΐιροπο-

ηύυ$ ίΙ1Ϊ8 ιηιιΐιο ρΓχεΐ3ΓΪ0Γ3, βίΜιιΙεηιιιΙ ίΙΙϊ 3ηϊηιο$.

0» ■• Ιϋΐκίριη ί11;ι? Ει•αΙ, ίηςηιΐ, ϋανϋ ριηάαιι ίη οηι-

ηίϋιιι π'/ί 5ΗΪ5, βί ϋοηιΐη ιιί οηιηϊροΐαη* ιταί ονηι «ο, »υιϊ—

ν(τια$ηιιι ΙίταΰΙΐί Ιιιάα ώίί<)(6αΙ ϋηι'κΙ, φιοηίαιηψ**

ϊη()τεάίώαΙιιτ ίΐ ΐρτίάϊώαίιιτ αηιε αοιαραΐναη ρορηίί.

Ει ΜΐΙοΙιοΙ βία 8α«1, βί υπίτεΓ$υ$ ΙδΓαβΙ άίΙ'ψ'Ιχιΐ ϊΙΙιιηι.

Ει εαρήώαΐ «κρι-β οιηηα κτνοί 8αΛΙ; ίΙ ΙιοηοταόαΙατ ηο-

ηκη ι/«ΐίΐ ιν//.Λ•(Ι . Λ'.•;;. 18. 14.16. 20. 30). Εΐΐοηαΐηα*

βΓηα 8αηΙ (ΙίΙίφώαΙ ΩανίιΙ νείαηιαιίίτ (1. Άαρ. 18. ί).

ΎεπιηίΟπιβη οιιπι υηϊνεΓδηπι ρορυΐιιηι 30 τεβίδ Γαπιί-

1Ϊ3ΠΙ $ί!)ί οοηεί1Ϊ3ΐ3πι Ιιαίιετοί, οοιτι υΙ>ίιΐυε ίη 1>ι:11ί«

νϊηοεΓει, ηεο υηΐ(]ΐΐ3πι ΓπίδίπίΓείυ'• βιιεεεβδη, ενιιηηιιη

ρΓΟ Ιιεηβ 8681Ϊ& γοΙη» ίΐΐίβ οίεηι ςηΐιβιη τεοίρεΓεί,

ηοη εΓΟχίΐοεΓνίοβηι, ηεο τε^ηοιη αΟεοΐανίΐ, ηεε *ηο-

$ΐεπι ιιΙιο$ εδί, $ε«3 ρβΓ$βνεΓ3νίι ίη οεηοΓηοίεηοΌ, ει

ίη 1)ε11ϊ3 ρΓΟ τεςε ΓβΙ'ιοϊΐβΓ ςεΓειιάίδ. ΟιΓιβ εδί Ιηιη βΓ-

ΓεΓ3(ιι$ ει (τικΙιΊΊ.-;, επί ί$ΐ3 ηοη ΓικτίιιΙ ρβΓδίαδυπ»,

ιιί ίιιίηιίείΐίηηι ϋοροηοΓε! , εΐ ίιινίιΐίηιη »Ι^ίεεη.Ί? Αι

ΟΓυιΙεΙειηίΙΙιιιη εΐ Ίηΐιιιηιαιιιιιιι ιιϋιίΙ Ιιοπππ Π>λΊι ; 8οΙ

3(1 Ιΐ.ΈΟ ΟΠΙΙ1Ϊ3 ΟΧΟϋδ, 01 ίΐΐγίιΐί.ρ ΐ!θιΙίΐΙΙ=, Γ0ΙΙ:Ι"ΜΑ 6$1

ϊΙΙιιηι ε ιιΐι'(Ιιο Ιο11θΓ6 : ει ηπίιΐ οο$εοΓθ ΓβοίεηΐβιτιΤ

( ηαιη ΊΑ ηιη]ιι$ ε$1 ηε δΐιιροιιιΐιιιη, ) ρ.ιηοιιΐ μμ είιΐι.ι-

Γ3, ει ίρ$ίιι$ ΊιΐδαιιΊαηι δειίηηίοιη. ϋανΐά, ίηα,ιιίΐ, ριαί-

ΙώαΙ ηιαιιιι ίνα φιοιίάίβ : ΐΐ Ιια&ΐα ϊη ηιαιιη 8αηΙ : αο ιαζ-

Ιηϋΐ 8αύΙ Ιαηοΐαηι, άίχ'ιΐφΐι' , Ιηβααιη ϊη ΟαιϊίΙ ; ?1

βχίΐ ίη ραήίΐεηι : ει άεΜηαν'ύ ΟανΉΙ α (αάε ι'/'"

ϋί (ΙΗά. «. II). Ρο(ε$Ιηε Ιιιιίο ηκιΐιΐί.ι; ςυίϋηυαιη

3ά]ιιη^Ί ? 1113 ΓοΠε ηιιχ ρο$1 δΐιΙ)ίοφιιιΐ:ι $υηΐ. Οιι;

ηιιρεΓ Ηθ8ΐε3 βοεςεπιΐ, ρεΓ ςιιεπι οίνίΐ;ι$ βϊϋί Γιιργ .ι

ΓοαΊΓιΙ.'ΐ, ουηειίδ ρπ> νίειοπα νίειίιιιηδ ίηιιηοΙ:ιηΐί1ιιι$ :

δ.'ΐίιΙ ηεηεΓκΊϋΐι εΐ >οι νηιοΓοηι, 3ο 1)οηοπιιη ίΐΐοηιηι

3ΐιεΐ0Γ0ΐη οοπ3ΐυ$ ε$1 ΊιιίεΓΠοεΓβ ρδαΙΙεηίειιι : 30 ι: ο

ηειιοΠείοΓυιη ψιίιΐοηι πιυπιΟΓΪα ΓιίΓοηΙειιι ϋίιιιιι 38 (1ΰ-

Ιίπιηίειΐ] οοοιχυϊι, $εϋ $εωο1 οΐ ϋί$ Ιογ$ϊΙ ίη ίΙΙιιιη Ιιο



679 680ϋΕ ΠΛΥΙΟΕ ΕΤ 5ΑϋϋΕ ΙΙΟΜΗΛΛ Ι.

την ψυχήν έπιδοΰναι τήν εαυτού. κα\ υπέρ τής εκεί

νων ωφελείας εις μέσους πηδήσαι τους πολεμίους,

μηδέν μηδεποτε παρ' αυτών ευ παθόντα ; ΤΑ ρα ούκ

ϊδει αύτον μετά ταύτα δεσπότην έπιγράφεσθαι, κα\

σωτήρα κοινδν της πόλεως άναγορεύειν, τδν καΙ τδ

σ/ήμα τής βασιλείας, κα'ι το των πόλεο>ν έδαφος ,

καϊ την απάντων ςωήν μετά την τού θεού χάριν

διατηρήσαντα; Ποία γάρ ταύτης ευεργεσίας μείζων

έτερα ην; Οϋ γάρ εις χρήματα, ουδέ είς δόςαν κα\

δυναστείαν, άλλ' είς αυτήν αύτοϋ τήν ψυχήν τήν

εϋεργεσίαν κατέθετο, καΐ έξ αυτών αΰτδν άνεκαλέ-

σατο ■ τών τοΰ θανάτου πυλών, κα\ τό γε εις δν-

Ορωπον ί,κον, δι' εκείνον έζη λοιπδν ό βασιλεύς, κα\

άπέλαυε της αρχής, ϊίσιν οΰν αΰτδν μετά ταύτα

ήμείψατο; Ει μέν γάρ αυτό τις τών κατορθωμάτων

Γδοι τό μέγεθος, ούδ' ει τδν στέφανον άπδ της αύτοϋ

λιβών κεφαλής επί τήν τοΰ Δαυΐδ εθηκεν, οΰδέπω

τήν άςίαν ην άποδεδωκώς, άλλα τδ πλέον όφείλων.

Εκείνος μέν γάρ και ζωήν κα\ βασιλείαν αΰτίϊ) έχα-

ρίσατο• ούτος δέ βασιλείας αύτώ παραχωριίν έμελλε

μόνης. Πλην άλλ' Γδωμεν αΰτοϋ τάς άμοιβάς. Τίνες

ουν ήσαν αύται; Δι' υποψία; ε'/εν αύτδν λοιπδν, κα\

ύπεβλέπετο άπδ της ημέρας εκείνης. Τίνος ένεκεν,

καΐ διά τί; Άναγκαΐον γάρ και [751] της υποψίας

τήν αίτίαν είπεϊν. Ουδέν μέν γάρ, δπερ αν εϊπτ) τις,

έρεϊ δίκαιον. Πρδς γάρ τδν τήν ψυχήν χαρισάμενον,

καϊ τήν ζωήν δωρησάμενον, ποία δικαίας υποψίας

πρόφασις ην; Πλην άλλα κα\ αυτήν τήν αίτίαν της

έχθρας Γδωμεν, ίνα μάθητε, ότι χα\ της νίκης ούκ

έλαττον και διά ταΰτα τιμάσθαι δίκαιος ήν, δι' άπερ

ϋπωπτεύετο κα\ έπεδουλεύετο μετά ταΰτα. Τίς ουν

ή αίτια της ύποψί*; ήν'. Επειδή τοΰ βαρβάρου τήν

κεφαλήν έλαβε, κα'ι τά λάφυρα έχων έπανήει, Έξή.Ι-

Οον αί γορεύονσαι, φησ'ιν, ζιδονσαι χαϊ Λέ)•ονσαι•

Έπάταξε ΣαούΛ έν χιΛιάσιν αύτοϋ, χαϊ Ααυΐδ έν

μνριάσιν αύτον. Καϊ οψγΙσΟη ΣαούΛ, χαϊ ήν

ύπο€Λεπόμενος τύν Δανΐδ άπύ της ημέρας εκεί

νης χαϊ έπέκει%•α. Τίνος ένεκεν, είπε μοι; Μάλιστα

μέν γάρ, ε! κα\ αδίκως ταΰτα έλέγετο, ουδέ ούτο,ις

πρδς αΰτδν άπεχθώς διατεθήναι έδει, άλλ' άπδ τών

γεγενημένων τήν εΰνοιαν αύτοΰ μαθόντα, και δτι

μηδενδς αναγκάζοντας, μηδέ βιαζομένου, έξ οικείας

εύνοιας τοσοΰτον ύπέμεινε κίνδυνον, μηδέν μηκέτι

λοιπδν ύποπτεύειν περ\ αύτοΰ πονηρόν. Νυν\ δέ καϊ

τδ δίκαιον εΐχον αί εύφημίαι• κα'ι εί χρή τι θαυμα-

στδν ειπείν, τω Σαούλ έχαρίσαντο μάλλον, ή τω Δαυίδ

ταΰτα λέγουσαι• κα'ι αγαπάν αύτδν έχρήν, δτι τάς

χιλιάδας γοΰν έδωκαν αύτώ. Τί ουν αγανακτεί, δτι

έδωκαν τάς μυριάδα; έκείνω; Εϊ μέν γάρ ην τι συν

τέλειας εις τδν πόλεμον, κα\ μικράν γοΰν τίνα μοί-

ραν είσενεγκών, καλώς ταΰτα έλέγετο, δτι Σαον.Ι

έν χιΛιάσι, χαϊ Δαυίδ εν μνριάσιν. Εί δέ αύτδς

μέν δεδοικώς κα\ τρέμων Ενδον έκάΟητο, καθ' έκά-

στην ήμέραν άποθανείσθαι προσδοκών, ούτος δέ τδ

πάν είργάσατο, πώς ούκ άτοπον ην, τδν μηδέν είς

τοΰ; κινδύνους εκείνους συμβαλλόμενον άγανακτείν,

δτι μή τδ πλέον της ευφημίας έλαβεν ; Εί γάρ άγα

νακτείν έχρήν, τδν Δαυίδ άγανακτείν έδει, δτι τδ πάν

αύτδς κατορθώσας, μεριστήν έτερον έσχε της ευ

φημίας.

γ'. Πλην άλλ' ουδέν τούτων λέγω, άλλ' εκείνο άν εί-

ποιμι• έστω κακώς πεποιηκέναι τάς γυναίκας, κα'ι

• Κ^ϋ ϋιιο άνεχάλεσε.

εγκλημάτων αξίας είναι κα\ κατηγορίας• τί ταΰτα

πρδ; τδν Δαυΐδ ; Ού γάρ δή τά άσματα αύτδς συνέθη-

κ-ν, ουδέ έκείνας λέγειν άπερ έλεγον αύτδς άνέπει-

σεν, ουδέ κατεικεύασε τούτον τδν τρόπον γενέσθαι

τής ευφημίας. "Ωστε εί κα\ άγανακτείν έδει, έκεί-

ναις έχρήν άγανακτείν, ού τφ κοινφ τής πδλεω;

ευεργέτη, κα'ι μυρίων στεφάνων άςίω. Ό δέ έκείνας

άφε\;, επί τούτον {ει. Και ε! μέν άπδ τής ευφημία;

εκείνης έπαρθείς ό μακάριος έφθόνει τω κρατοΰντι

καϊ ϋβριζεν είς αύτδν, κα\ διέπτυσεν αύτοΰ την

βασιλείαν , τάχα εΤχέ τίνα λόγον ό φθόνος ■ εί δέ

επιεικέστερο; έγίνετο κα'ι πραότερος, κα\ τήν τών

αρχομένων έμενε διατηρών τάςιν, ποίαν είχε δικαίαν

πρόφασιν ή λύπη; "Οταν μέν γάρ ό τιμώμενος έπαί-

ρηται κατά τοΰ παρευδοκιμουμένου, καϊ διατελ^ ταίς

τιμαΐς είς ΰδριν κ:χρημένος εκείνου, λαμβάνει τινά

άφορμήν τδ πάθος* δταν δέ μένη τιμών, μάλλον δέ

θεραπεύων μειζόνο);, [752] κα\ εΐκων έν άπασι, ποίαν

άν Ιχοι πρόφασιν ή βασκανία λοιπόν ;

"Ωστε εί καϊ μηδέν αύτφ κατώρθιυται •> έτερον,

δι' αύτδ τοΰτο μειζόνως αύτδν αγαπάν έδει , δτι

τοσαύτην άφορμήν λαβών πρδς τυραννίδος έπίθεσιν,

έμενε τήν αύτφ πρέπουσαν έπιείκειαν διατηρώ-^.

Ουδέ γάρ δή μόνον τά πρότερα, άλλ' ουδέ τά μετά

ταΰτα πολλφ μείζονα δντα έπήρεν αυτόν. Ποία δή

ταΰτα ; *Ην Λανϊδ σννιών, φησ\ν, έν αάσαις ταϊς

όδοΐς αύτοΰ, χαϊ Κύριος παντοκράτωρ μετ' αύ

τοΰ, χαϊ πάς ΊσραηΛ χαϊ Ιούδας ήγάπων τόν

Λανΐδ, δτι αύτύς έξεΛορενετο χαϊ εϊσεχορενετο

Χρύ αροσώχον τοΰ Λαοΰ. Καϊ ΜεΛχϊύΛ ή Ουγάτηρ

Σαον,Ι κα\ πάς Ισραήλ ι\γάαα αυτόν. Καϊ σννηχε

παρ' απαντάς τονς δον.Ιονς ΣαούΛ • χαϊ έτιμήΟη

τύ όνομα αύτον σφόδρα. Καϊ ΊωνάΟαν υίίς ΣαούΛ

ήγάπα τον Δαί'ίδ σφόδρα. Άλλ' δμως τδν δήμον

άπαντα καϊ τήν οίκίαν τοΰ βασιλέως οίκειωσάμενος,

κα\ κρατών έν τοις πολέμοις πανταχού, καϊ ούδαμοΰ

διαμαρτάνων, κα\ τοιαύτας άντ\ τών ευεργεσιών

εκείνων απολαβών τάς άμοιβάς, ούκ έξετραχηλίζετο,

ουδέ έπεθύμει τής βασιλείας , ουδέ ήμύνατο τδν

έχθρδν, άλλ' έμενεν ευεργετών. κα\ τους υπέρ αύτοΰ

πολέμους κατορΟών. Τίνα ούκ άν έπεισε ταΰτα έκ-

τεθηριωμένον χαϊ άγριον καταθέσθαι τήν έχθραν, καϊ

άπαλλαγήναι τής βασκανίας; Άλλα τδν ώμδν εκεί

νον κα\ άπάνθρωπον ουδέν τούτων έπεισεν άλλα

πρδς άπαντα άποτυφλωθε\ς, κα'ι ι?| βασκανία τήν ψυ

χήν έπιδοϋς, άνελείν αύτδν επιχειρεί• καϊ τί ποιοΰντα

(τούτο γάρ έστι τδ μείζον κα'ι θαυμαστόν ) ; ψάλ

λοντα κα'ι κϊταστέλλοντα αύτοΰ τήν μανίαν. Λανΐδ

έψαΛΛε τί\ χειρϊ αύτον, φησ'ιν, ώς χαβ' έχάστην

ήμέραν ■ χαϊ τύ δόρν έν τ Γ) χειρϊ ΣαούΛ • χαϊ

ήρε ΣαονΛ τύ δόρν, χαϊ είπε ■ Πατάξω έν άανίδ •

χαϊ έπάταξεν έν τφ 'τοίχφ • χαϊ έξέχΛινε Δανϊδ

άπύ πρόσωπον αύτοΰ δις. ΤΑρα άν έχοι τις ειπείν

μείζονα τούτων πονηρίας ύπερβολήν0 ; "Αρα δέ κα\

τά μετά ταΰτα. "Αρτι τών πολεμίων άπελαθέντιυν,

κα\ τής πόλεως έαυτήν άνακτησαμένης, κα\ πάντων

έπινίκια θυόντων, τδν εύεργέτην κα'ι σωτήρα καϊ τών

αγαθών εκείνων αίτιον άνελείν επεχείρησε ψάλλοντα,

καϊ ουδέ τής ευεργεσίας ή ύπόθεσις τδν μεμηνότα

κα\ παραπαίοντα κατέστειλεν εκείνον, άλλα κα\ άπαξ

κα\ δ"ις ήκόντισε , βουλόμενος άνελείν. Κα\ τοιαύτας

1" Βθ^• χατώρθωτο.

Γ 8ίο Κι•!•, ι'ηοΐίιΐί ςιιιιιιι ρΟίϋ, ςιιϊ ΙιΛεπΙ άρα άν έχοι

ταϋτα πονηριυς ϋπΕρδολήν.
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αύτώ ίνίι τών κινδύνων τάς άμοιβάς έδίδου. ΚΛ

πολλάκις τούτο έποίησε, χα\ ουκ έν ήμερα μ«• Ό δέ

άγιος εκείνος κα\ μετά ταύτα πάντα Εμινε τι εκείνου

0;ραπεΰων, κα\ υπέρ της σωτηρίας αύτοΰ κινδύ

νευαν, κα\ παραταττόμενος έν τοϊς πολέμοις άπασι,

- καΙ τόν εαυτού διασώζων σφαγέα τοις οίκείοις κίνδυ

νοι; , κα\ ούτε έν όήμασιν, ούτε έν πράγμασιν έλύ-

πησε τον άγριον θήρα εκείνον, άλλα προς πάντα

εΐκε και ΰπήκουε , κα\ το ορισθέν αύτώ της νίκης

ίπαθ)ον ού λαβών, άλλ' αποστερηθείς τον μισθόν των

κινδύνων εκείνων, ουδέ λόγω ποτέ ένεκάλεσεν, ού τοις

[755] στρατιώταις, ού τω ρααιλεϊ ■ ού γάρ επί μισθφ

ταύτα Ιπραττεν άνθρωπίνω, άλλα τήν άνωθεν έκοε-

χδμενος άμοιβήν. Κα\ ού τούτο μόνον έστ\ τό Οαυ-

μαστόν, ότι ούκ αίτησε τον μισθόν, άλλ' ότι κα'ι δι-

δόμενον διεκρούσατο όιά πολλήν ταπεινοφροσύνης

ύπερβολήν. Επειδή γάρ ό Σαούλ πάντα κινών καΙ

πραγματευόμενος ούκ ίσχυσεν αυτόν άνελεϊν, ράπτει

τον διά τοϋ γάμου δόλον , χαϊ καινόν τίνα προικός

κα\ εδνων επινοείται τρόπον". Ου γάρ βούΛεται,

φησ\ν, ό βασιΛεύς έδνα, άΧΙ' ΐ) εκατόν άχρο-

ϋυστίας έχδιχήσαι είς τους εχθρούς τον βασι-

Λέως. "Ο δέ λέγει, τοιούτον έστιν • "Ανελέ μοι, φη-

σ'ιν, εκατόν άνδρας , κα\ τούτο άντ\ των έδνων Εσται

μοι. Ταύτα δέ έλεγε βουλόμενος αυτόν προφάσει τοΰ

γάμου παραβαλεϊν τοις έχθροϊς.

δ*. Άλλ' δμιος ό Δαυίδ κατά τήν αυτού πραότητα τά

πράγματα κρίνων , διεκρούσατο τόν γάμον, ού διά

τόν κίνδυνον, ουδέ διά τόν φόβον των πολεμίων, άλλα

διά τό νομίζειν άνάςιον εαυτόν είναι της προς εκεί

νον συγγενείας , κα'ι ταυτί προς τους δούλους αυτού

λέγει τά βήματα• Εί κούφύν έστιν έν όρΟαΛμοΐς

υμών έαιγαμβρεύσαί με τω βασιΛεΐ ; εγώ δέ άνΐιρ

ταπεινός, χαϊ ού» έντιμος. Κα\ μην οφειλή τό

πράγμα ήν, κα\ μισθός χαϊ άνταπόόοσι; των πόνων •

άλλ* ούτως ήν συντετριμμένην έχων τήν καρδίαν, ώς

μετά τοσαύτα κατορθώματα , κα\ λαμπράν ούτω νί-

κην, καΐ ύπόσχεσιν ώμολογημένην, άνάξιον είναι

νομίζειν τού λαβείν τόν δφειλόμενον αύτώ μισθόν ■

κα\ ταύτα ένόμιζε, πάλιν μέλλων κινδυνεύειν. Επειδή

δέ τών πολεμίων έκράτησε, κα\ τήν θυγατέρα έλαβε

τοϋ βασιλέως, πάλιν "ΕψαΛΛεν ό Αανΐδ, χαΐ έζι\τει

ΣαούΛ τοΰ πατάζαι αυτόν έν τφ δύρατι, χαΐ έπά-

ταξε• χαϊ έζέχΛινεν ύ Δαυίδ• χαϊ έπάταξε τό

δορν έν τφ τοίχω. Τίνα ούκ άν κα\ τών σφόδρα

φιλοσοφείν επισταμένων είς θυμόν ταΰτα έξήνεγκε,

κα\ εί μηδέν έτερον, της οικείας προνοοΰντα ασφα

λείας επεισεν άνελεϊν τόν αδίκως έπιβουλεύοντα ;

Ούόέ γάρ φόνος τό πράγμα λοιπόν ην, άλλα καΙ ούτω

τό μέτρου τού νόμου τότε ύπερβαίνειν έμελλεν. Εκεί

νος μέν γάρ όφθαλμόν άντ\ οφθαλμού έξορύττειν έκέ-

λευεν • ουτο; δέ εί καΙ Εσφαξεν, άντ\ τριών φόνων

Ινα είργάζετο, τριών φόνων ούδεμίαν εύλογον εχόν

των πρόφασιν. Άλλ' όμως ουδέν τούτων έπεχείρησεν,

άλλ' ήρείτο φυγείν μάλλον, κα\ της πατρώας οικίας

έκπεσείν, κα\ πλανήτης είναι, κα\ δραπετεύειν, κα\

ταλαίπωρου μένος τήν άναγκαίαν πορίζειν τροφήν, ή

τω βασιλεϊ γενέσθαι σφαγής αίτιος. Ού γάρ όπως

εαυτόν έκδικήσειεν, άλλ' όπως εκείνον άπαλλάςειε

τοΰ πάθους έσκόπει. Διά τούτο τών οφθαλμών εαυτόν

όπεξήγαγε τοΰ εχθρού, ώστε ύποσΰραι τόν δγκον,

χαν. καταστείλαι τήν φλεγμονήν, κα\ παραμυθήσα-

σθαι τήν βασκανίαν. Βέλτιον έμέ, φησ'ιν, ταλαιπω-

* ί'ιιιΐί ϊόνων ποιείται τρόπον.

ρείσθαι κα\ μυρία πάσχειν δεινά, ή τούτον άδικου

σφαγής παρά τώ θεψ κρίνεσθαι. Ταύτα μή μόνον

άκούωμεν, άλλα κα>. μιμώμεθα , κα\ πάντα ύπομέ-

νωμεν κα\ ποιεΐν κα\ πάσχειν, ώστε άπαλλάξαι τους

εχθρούς της προς ημάς [754] απέχθειας ■ κα\ μη

τούτο ζητώμεν, εί δικαίως, ή αδίκως προς ημάς απ

εχθάνονται, άλλ' εκείνο μόνον, όπως μηκέτι καΟ'

ημών έχθραίνοιεν. Κα\ γάρ ό ιατρός τούτο σκοπεί ,

όπως άπαλλάξειε τοΰ νοσήματος τόν κάμνοντα, ούκ

εί δικαίως, ή άόίκως τήν άρ(5ωστ!αν έαυτψ έπεσπά-

σατο. Κα\ σύ τοίνυν ΙατζΑς εί τού λελυπηκότος • έν

ζήτει μόνον, όπως αυτού τήν άρ\ίωστ(αν άνέλης. *1>-

κα\ ό μακάριος ούτος *> έποίησε, πενίαν άντ\ πλούτου,

έρημίαν άντ'ι πατρίδος, πόνους κα\ κι^ύνους άντ'ι

τρυφής κα\ αδείας ^ φυγήν διηνεκή άντ'ι της οίκοι

μονής έλόμενος , ίνα εκείνον άπαλλάξη της προς

εαυτόν απέχθειας κα\ έχθρας. 'Αλλ' ουδέν ούόέ ούτως

έκέρδανεν ό Σαούλ, άλλ' έδίωκε και πανταχού περιήεί

ζητών τόν ήδικηκότα μέν ουδέν, άδικηθίντα δέ τ»

Εσχατα, καΐ μυρία αυτόν άντ'ι τούτων ποιήσαντα

αγαθά- κα\ ούκ είδώς^ εις αυτά ΧοιτΑ•/ τού Δαυΐδ

εμπίπτει τά δίκτυα. ΎΒν γάρ έχει στιιΊΑαιαν, φησί,

χαϊ εΙσήΛθε ΣαούΛ Λαρασχευάσασθαι. ΚαΙ Αανΐδ

χαϊ οΐ άνδρες αύτοΰ έν τφ σπτχΛαΙφ τφ έσω-

τέρφ έχάΟηντο. ΚαΙ εΤ.τον οΐ άνδρες Αανϊδ πρύς

αντύν Ίδιιύ ή ι)μέρα, χαί)ώς είχε Κύριος• Λί-

δωμι τόν έχΟρόν σου εις τάς χεΤράς σον, χαϊ

ποιήσεις αντφ τό άρεστόν έν ύ?0α,1μο~ις σον*

ΙίαΙ ανέστη Αανϊδ, χα) άζεΤΛε τό πτερύγων της

διχΛοΐδος ΣαούΛ ΛαΟραΙως. Κα) μετά ταύτα έπά-

τιιξε τόν Αανΐδ ή καρδία αυτού, δτι άρεΤΛε τό

Λτερϋγιον τής διπΛοΐδος, χαϊ είπε Αανΐδ προς

τονς άνδρας αυτού * Μηδαμώς μοι παρά Κνρίου

ποιήσαι τό ρήμα τούτο τω κχψίφ μου,τφ χριστφ

Κνρίον , έπενεγκεϊν την χεΤρά μον έπ' αυτόν, ογ»

χριστός Κυρίον εστίν. Είδες τά δίκτυα τεταμένα,

καΐ τό θήραμα έναπειλημμένον, κα\ τόν κυνηγέτην

έστώτα, καΙ πάντας έγκελευομένους βαπτίσαι τό ξί

φος είς τό τού πολεμίου στήθος ; θέα μοι λοιπόν τήν

φιλοσοφίαν, θέα τήν πάλην, τήν νίκην, τόν στέφανο•/.

Κα\ γάρ στάδιον ην τό σπήλαιον εκείνο, καΙ τ.άλη

θαυμαστή τις έγίνετο κα\ παράδοξος. Έπάλαιε μέν

γάρ ό Δαυίδ, έπύκτευε δέ. ό θυμός , κα'ι Επαθλον 6

Σαούλ Εκείτο, ν.α\ άγωνοθέτης ήν ό θεός • μάλλον δέ

ού προς εαυτόν μόνον καΐ τήν έπιθυμίαν τήν εαυτού

ήν αύτώ δ πόλεμος, άλλα κα\ προς τους παρόντας

στρατιώτας. Εί γάρ κα\ φιλοσοφείν ήθελε κα\ φείδε•

σθαι τοϋ λελυπηκότος, εικός ήν και δεδοικέναι αυτόν

εκείνους, μήποτε κα\ συγκόψωσιν αυτόν έν τώ σπη

λαία), άτε λυμεώνα κα\ προδότην αυτόν όντα τής

αυτών σωτηρίας , καΙ τόν κοινόν έχθρόν αυτών δια-

σώζοντα. Κα'ι γάρ εικός ήν ταύτα κατά διάνοιαν

εκαστον αυτών δυσχεραίνοντα λέγειν ■ Πλανήται καΙ

φυγάδες έγενόμεθα ημείς, κα'ι οικίας κα\ πατρίδος

και τών άλλων απάντων έξεπέσομεν, κα\ τών δυσχε

ρών σοι πάντων έκοινωνήσαμεν ' κα\ σϋ τών κακών

τούτων τόν αίτιον εις χείρας λαβών, άφείναι διανοη,

ίνα μηοέποτε. τών κακών τούτων ημείς άναπνεύσω-

μεν °, κα\ σπουδάζων τόν έχθρόν διασώσαι, προδίδως

τους φίλους ; ΚαΙ πού ταύτα δίκαια ; Εί γάρ τής εαυ

τού καταφρονείς σωτηρίας, άλλα τής ημετέρας φεΐσαι

[755] ψυχής. Ού λυπεί σε τά παρελθόντα; ουδέ μί-

μνησαι τών κακών ων Επαθες παρ" αύτοΰ ; Διά τ£

1) ΙΙγ£. ιιηιΐί 6 μακάριος !Λϊο;. Α1ίϋ5 ό μακάριος οϋΐω;.

1 11ι•(5 αναϊ-εΰσωμεν.
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κ•:ιιιι, ειιρίεηδ οεεί(Ιει•8. Ει 1ιιι]ιΐ5ηιοι1ϊ πτιογοι^Ιομι ΊΠΊ

Ργο δυβεερίίδ ρβηευΐίδ Γβροδυ'ιΐ. Ιϋφιβ ΓβοΐΙ ηοη υηϋ

(Ιί•', 5<•(1 8χρίυ$. Αι δβηειυδ ίΙΙβ ροβΐ Ιιχε οιηηΐα ρει•-

ίΟΥΙΤανϊΙ (.ΊΙΓ.ΙΓΟ ΓΡ^ίβ ΠΟ^ΟΙίβ, ρΓΟ(|ϋβ δηΐυΐβ ίΐΐίιιβ

(υκίρει-β ροπευΐ.ι, βΐ ΐιι βείε βίαΓβ ίη ρΓχΙίίδ οιηιιί-

1>υ$ , βυοψιβ ρεηευΐο δοι•ν:π•ο ΐηιοίίΙβίΟΓβπι Μΐυιη :

άεηίφιε ηεε (Ιίοιίδ, ηεε Γβεΐίδ εοηΐι-ίδίανίΐ ίιηπιίίειη

ίΙΙηηι Γβηιη, δειΙ οοιιοβββϊΐ ίιι οηιηϊυυδ οΊείοη,ιιβ 3ΐι-

(Ιϊεηϊ Γιιίι : ευπιςυβ νίείοηχ ρΓχηιίιιηι ηοη αεεερί$-

βεΐ, δειΙ οηιιιϊιιηι ίΙΙηπιηι ρεπευίοι-υιη ηιεΓΟβίΙε Ιϊβυ-

<1αΐ«8 εδδεί, ηβ νβι•1κ> πυίϋεηι εχροβίυΐανΐι υιηαυαηι,

ηοη οιιηι ηιιΊΊιϊοιι$, ηοη ευηι Γε£6, ςυοϋ Ιιχε ηοη βεδ-

ίίίίει βρε ηιεΓεεϋίδ , 5ΐιρεΓηαηι εχβρεοΐαηδ Γείιϊΐηι-

Ιίοηβιη. Νεε ίϋ δοΐιιιη βδΐ αϋΊιιίηΐίοιιβ (Ιίζηιιιιι , ηηυιΐ

ηοη ροροβιίΐ ρι-χηιίυπι, δεϋ (|ϋθ(1 εΐϊ.ηιη ευιη (ΙβΓείυι•,

οΐ) εχίιιιίηιη ηιιίιηϊ ηιοϋεδίϊηιη ΓβευδβνίΙ. 8ίι|ΐιίιΙοπι

ρο»ΐε.κριαηι 8ααΙ, οιηηί«ιιιοΙϊιυδ, είοιηιιίύιΐδ Ιεηΐβΐίβ,

ηοη ροΐιιίΐ ΪΙΙιιιιι ίιιίειΐιεεΓε, εοηδυίΐ ίΐΐί άοΐυηι ρεΓ

ιιιιριίηί, αο ηοναηι ΐ]ΐι:ιηκΙαιη ιΐυΐίδ αο ϋοΐ.ιϋιιιιι Γιιγ-

ηιηπι οοιηηιβηΐυδ οδΐ. Νοη εηϊηι εαρϊι, ίηα,υίι, τεχ άο-

Ιειη, $εά ηΐ οεηΐηηι ρηεραίϊα εχιοΐΐαί ο* Ιιο&ίϋηι τεαΉ

(Ι. Περ. 18. 25). Ιιΐ εδί : Οοείϋβ ηιίηί, ίηπυίι, εβηΐυιη

νϊΓΟδ, αίφιο Ιιοε βι-ίΐ ιιιϋιί αΌιίδ νίεβ. ΙΙχε αυίειη ϋίεε-

1);ιΐ, πιρίειιείΐΐιιηι ουίεηΐιι εοη|ΐι°ϋ Ιιοδίίυυδ οϋμεεΓβ.

4. Νϋιίΐο δεείιΐδ ϋανϊιΐ ρΓΟ $υα ηιοϋεδίία Γε$ χβΐί-

ηι.ιηδ, Γεευδανίΐ εοιφι^ίιιιη, ηοη ϋείειτίΐυδ ρει-ίευΐίδ,

ηιιΐ Ιιοδίϊυιη ιηείυ, $ει1 φιοϋ εχίδΐίπκιιοί δβδβ ΐηόί-

ρ,ηιιηι ίΓΠηίΙαΙο Γε^ίη ; αΐυυβ Ιιίδ νειΊιίδ ΓΟδροοιΙίΙ αιΐ

βεΓνοδ ίΙΓιυδ : Αη Ιενε ειί ίη οεηϋι νείΐη* ιηε (αεετε αε-

ηεηυη η'ιβ$, αιιη α/ο ιϊιιι ν'ιτ ΙιιιιιιιΙίι αο ηηΙΙίια ρτείίϊ

(1 Κ?α. 18. 23) ? Αίφιί ϋεΙηΊκιΐιΐΓ Ιιοε Ιιοηοι-ίδ, αο

ηιοιτεδ ει | βιιβαΐίο Ιιώοπιπι : νεπιιιι υδα,υε ηϋοο γογ

Ιιαυο1>3ΐ ςοηΐπΐυιη, ιιΐ ροδί Ιοί Γεδ ειιπι ΙαυιΙε ρεδίηδ,

ροδί 3(1εο δ|)ΙοιιιΙίϋ.ιιη νίείοηαιη, ροβΐ εχρΓεδδβπι ρΓΟ-

ηιίδδίοηεπι, ίηάΊςηυηι $ε ^ιιά^ε^^ει, ηυΐ ϋεϋίι;ιιη τεεϊ-

ρεΓεΙ ιηεΓεειΙεηι, ΐαΊριε ευηι άεηυο εβδεί 88 ρεπευϋδ

οΙ^εείυΓϋβ. Ροδίεηςηαπι ηαίοπι Ηοδίεβ «1«•νϊ< ,•ι .-.ι , αο

(ίΐϊιιηι ΓΟΒΪδ βεεερεΓ.ιΙ, ηΐΓβυδ ΡααΙΙ<ΰαΙ ϋαχίά,α ηηα:-

ηίαΐ 8αηΙ εαηι Ιαηεεα ρετεηίετε, εί ρεταΐΗϊι : ϋανΐά

αχιΚη άεείνιαν'ιΐ; ει ΙιαίΙα ίηιρααα εα ραήεϊι ( 1 Περ.

19 9. 10). Ουεηι ηοη ί$ΐα νοί αρρπιηο ρΐιϊίοδορηοηι

ηιΙ ΪΓκ-ιιικΙίαηι εχείΜδδεηΐ ? φΓι$, είδί ηυΙΙα :ιΙί.ι αύ-

Γπίδίεΐ ουδα, δαΙίειη υΐ &εειιιϊΐ3ΐεηι &ϊΙ>ϊ ραΓβΓεί, ϊη-

ί«δΐβ πΐ3ίϋΊ:ιηΐεπι ηοη οεείϋίδδεΙ? Νοςιιο εηϊιη ίΊ Ιιο•

ιηίεϊαϊυηι ΓϋίδδεΙ, 8ει1 ιηοαΌηι α Ιο^ε ρΓΧδεπρίιιηι

ηΐίηδυείυίΐϊηε δπρεηδδεί. Ναηι ίΙΙη οειιΐυη» ργο οουΐο

]ιΐδδίι εήΌαΌΓε (Εχοά. 21. 24) : Ιιίε ηιιίοιη Ιϊεεί οεεϊ-

«ΙίββεΙ, ρΓΟ Ιιΐϋΐΐδ ΙιοιηΐεϊιΙϋδ υηυπι οχϊεΐιιπίδ ΓυΐδδεΙ ,

ρΓΟ ΙΓΪ0ΙΙ8, ίηηιιηηι, Ιιοιηϊείϋϋδ, ηιιΙΙη ρΓοϋηϋίϋ ϋε

εοϋδβ Ιεηΐηΐίδ. ΝίηΙΙ ιαπιεη Ιιοπιιη Ιειιίανϊΐ ϋϊνίϋ, βειΐ

ροΐϊιι» ΙιαΙηιΐι Γιι^εΓε, ει :ι ραίπίβ αχίίυυδ εχβυΙϋΓο,

ϊΐιριο εΓΓοηοηι ρΓοΓιι^υιηςϋε «ρεΓΟ, ει ίη ωίαιιιϊοίε

ίίϋί ηεεοδδ,ιππιη ρ;ιγ:ιγο νίεΐιιηι, ηιιαιη Γερί χεοίδ οο-

εηδϊοηειιι <1αΓε. Νεε ειιϊιη εο δρεεϋιΐιαΐ, υΐ δεϊρδίιιη ηΐ-

άδεεΓείϋΓ, 88(1 υΐ ϋίαιη «Ι> εο ιιιογΙιο ΙίΙ»(τ:ΐΓει. Ηαιιε

Ου εβαβαπι α!) οειιΐίπ ίηίηιίιΐ βιιϋιΐυχίΐ βεδε, πι δεϋ;ι-

τεΙ ΐιιιηοΓίίΐιι, εοπίΓαΙιετείςυβ .ιπίοιειπ αΐεεπί ει ΐιι-

νϊιΐίαπη ηιϊιϊβίΐεΐ. δαίΐιυ εδί, ϊηηιιίι, ηιο ηιϊδεπιηι ε«-

δε, ίηηίΐηιεΓαπ,υε ραΐΐ ηεεΓίη, ο,ιιαπ) Ιηιηε βρτιϋ ϋευπι

<1ε ϊιιηοεεηΐίβ εα;ϋβ εοηιΐοηιιιαπ. Ηχε ηοη «υιΐϊ.ιηιιΐί

Ιβηίοηι, νοΓηηι εΐϊαηιίηιίΐεηΐϋΓ, ηίΐιιΐ ηοη Γιείαπιιιβ

ει ρΛΐΐοηιυΓ, υΐ ΐηίιηϊεϊ δίιιιυΐίαιοηι ει^α ηοδ αοροιωηΐ,

ηεε ΪΙΙικΙ ΐιιςυΐΓοιηιιβ, υίΓοιη ιηεπίο >η ϊιηιηεηΐο

ηιβίενοΐυηι βηίηΐϋηι 8Γ§α ηο$ ββΓαηι, εεο" Ιιοε δοΐιιπι

δροείειηιΐδ , ΐιι ηο1)ΐδ ϊηίηιΐοί Οδδβ υεδίιιαηΐ. 8ί<ιυυεηι

ηοο δρεείβΐ ηιεαίεαδ, υΐ πιογ5ο ΙίϋβΓβΐ ηεβΓοίαιη, ηοη

υίΓυιη ηιεπίο, 3η ϊηιηιεΓΪΐο δίϋΐ ιιιογΙιιιιιι εοηΐηχεήΐ.

Τιι ηιιοηιιε ίβίΐιΐΓ ηιεϋίευδ εδ β]ιιβ ηυί Ιο Ιχδίΐ : υηυιη

Ιιοε (|ΐι;ι.τε, ςιιο ραείο ίΙΙί πιοι Ιιιιιη ηιϋιηαδ. 1(1 φιο»!

Γβεϊΐ ΙιίεΙιεβίυδ, εΒεδίηΐεη» ρΓχ άίνΐιϋδ, δοϋΐυίΐίηειη ρΓ*

ραΐΓΪα, ΙαοοΓΟδ ρεπευΐαςιιε ρπΒθ"εΠεϋδ3θ βεευΓίΐβΐβ,

ρεΓρείυυιη βχδϋίυηι ρΓΧ Χ(1ίουδε1εςίΐ, υΐ ίΙΙυηι αϊ)

οϋίο ίη ίρδϋηι ηιαίενυΐεηΐίηςυβ 1ίυει•3ΐ•εΐ. Αι ιιοε βίε

ςυίϋεηι ηιεΙίοΓ Γίεΐυ» εδί δαϋΐ, δεά ρεΓδεηΜεόίΐϋΓ ,

δεά* υ1)ί«]ϋε είΓουηιίόαΐ ςυχΓεηδ εαπ» , ηυί ηοη δοΐυηι

ηίΐιίΐ Ιχδειαΐ, δεϋ ευιιι εδδεί Ιχδϋδ, ιη:ιχίιιι.ι ει ίηηυ-

ιηεΓβϋίΠβρΓοί^υΓϋδϋοηαΓορεηϋεΓΛί. Αιδβΰΐ ϊιηρηι-

(Ιεηδ ροδί ϊηείύίι ίη τεΐί3 Οανίάίβ. Εταί εηίηι , ίηςυίΐ ,

ϊ*ί ιρείιιηεα, ει Ίηρτεηη» ειΐ 8ιιήΙ αί εχοηετατεί αΐναηχ.

Ώανϊά αυΐεηι ονηι εοιιιίΐίίαϊ ιιιία ίη ϊηίετΐοτε $ρείηίΐ<-α:

ρατίε ιεάώαΐ. ΰϊχεηιηΐηιιε νινί ΰανΐά αά ΗΙαηι : Εεεε

άϊε$ άε ηηο άίχίΐ ϋοηύηηχ : Τταάαιη ίιιΊιηϊαηιι ΐιηοη ΐιι

ηιαηκ* (και, (Ίιείε$ηιιε ϊΙΙϊ ηηοά ρΐαάιητη ετίΐ ίη οεηΐϊ»

<»)«. Εί ίΐιηεχϊΐ ϋανΐά, αιϋηΐίΐφΐύ Ιαάηϊαηι εΐιίαηιράίι

ϋα&Ιίί ι-ΐιΐιιαιίιιιιι. Εί ροίίΐκεε ρεταικϋ Οανΐάεηι εοτ

ί/).5ΐ'/ΐ5, ηιιοιΐ <ιΙ>χΐηΙϊα><•ι Ιαάιύαιη εΜαιηράϊ», άιχχΐφιε

Ι)αιηΙ αά νίΐθ$ ιηο* : ΑνετΙαΙ α ιηβ Όοιηίηα», ηε (αααηι

νετίιιηι Ιιοε άοηύηο ηιεο, εΐιήιΐο ϋυιιώιι, ηιϊΐΐαηιαηε

ηιι.'χηη! ηιεαηι ϊη ϊΐΐαηι, ηηοηίαιη οΐιτ'ηΐια Ώοηύηί αί

(1. Λ«ί/. 21. 4-7). ΥίίΙίδΙί Ιεηδα τείϊα, νίϋίδΐί ρηεα'αηι

εβρίαιη, νίύίδΐί νειοΐΟΓΟιη εΓεείιιιιι, νίϋίδΐί οηιηεδ

3(1ΙιοηαηΙε8, ιιΐ ειΐδεηι ίη ΗοδΙίδ ρεείιΐδ ϊιιιιιιΟΓςοΓΟίΫ

Νυπε ιιιϋιί δροεία ρΐιίίοδορίιίεαηι αηίιηί ιιιουεπιιίοηειη,

ερεείβ Ιιιειβηι, νίεΐ0ΓΪ3ΐη, ουιοικιιιι. Ν;πη βρείυηεα

ίΙΙβ εαιηριΐδ ει ;«ι, 3ΐ(]<ιε ΙυεΟ ςυχϋαηι ιηίΓ3θί1ίδ (1ί-

εΐυςιιε ίιιεΓεϋίϋίΙίδ Γ»εΐ3 εδί. Ι.ικ:ΐαΐυδ εδί 0ανί<1, ρυ-

ΒίΙειη εςίΐ ίΐ'αειιικίία, 8αϋ1 ροδίΐυδ οηΐ εεηβιιιίιιίδ

ιιι:ιΐιτί;ι , 3£οηοΐΙιεΐεδ 8Γ31 ϋειίδ : ηιιίη ροιίιΐδ , ηοη

ίρδί ιηοιίο 3(]νβΓδυδ δείρδυηι, ρι-ορΓίβιηα,υβ ευρίϋίΐβ-

Ιειη επιΐ ρι\(Ίϊιιιιι , 88(1 εί 3(1νεΐ"δΐΐ3 ιηΊΙίΐοδ ψιί 3ΐΝ

εΓ3ΐιι. Εΐεη'ιπι δι νοίυίίββΐ αηίηιο ηιοιίει-ητί, ηε ρ,ίΓεβΓΟ

εί ηυί ΙχδβΓαΐ,εοπδειιΙαηευιη επιΐ υΐ ει ίΙΙοβ ηιείυεΓεί,

ιιε Γογ18 ίρβυιη ΐΓυείϋϊΓειιΐ ίη δρε1υηε3, Ι3ΐηΐ|ΐι;ιιη φιί

ϊΙΙυππιι δαίηίειη ρΓοϋίάίδδε! , 3ε ρυϋΐϊειιηι ίρβοΓυπι

ΙιοδΙειη 88Γν3886ΐ. Ρι•οΙ>αΙ)ί1ο εηίιη εδί ίΠοΓυιη υηυηι-

ηυειιιηυε άυΙοΓε ρεΓείΐυιιι Ιιχε ίπίτα 38 οΊοΙιιγο» Γιιίδ-

δε : ΕΓΓΟηεδ εχδυΐεδηυε δΐιηιυδ, ιίοιηο, ρβΐηη, οχίεΗδ-

ςιιο οιιιηίυυδ εχευδδί, οηιιιίυιηηηε (ΙίΠΊειιΙίιΐιηιι ΐη;ι-

πιιη εοιίδΟΓίεβ βυπιυδ : ει Κι ειιιιι, ηυί Ηογιιπι πΐ3ΐ<•-

πιιη εδί βυειΟΓ , ίη ηιηηιΐδ ΐιι:ι» Ιι;κ1ίΐιιιιι , εο^ίΐα*

άίπιίΐΙεΓε, ηβ ιιουίδ ιιιιιηιιηιιι ΙίεεηΙ »Ι) Ιιϊδ ιβίαπιίοΐί-

1)115 ΓεδρίΓ3Γ8, 38 ρΓυϋίΐίδ 3ΠΐΊεΊδ ΙΐιιδΙείΙΙ δ8ΓΤ3Γ8 $111-

αεδ? Αη Ιιχε ]<Ι813 δυη!? Ναηι δί Ιιιαιη ίρδίυ» δβΐιιίεηι

ιιεςϋςΐδ, ηοδίΓΧ εεΓίβ τίΐχ ρβΓεαδ. Νοη ιίΐιί άοίβηΐ

ηιιίε.ιεία, ηοηυβ ηιβηιΟΓ 08 ηι»Ιοπιηι ηυχ 31) ίΙΙο ρ<τ-

ρε$3υ5 εδ ? &ηε »1) 83 ςιικ ΓυΙιιτα δΐιηΐ , ΐοΙΙε Ιιο-

βιειιι, ηβ ηια]0Γ3 εί αεεΓίιίοΓ» ρεΓρεΙίαηιυΓ ιπιΐ3. 11.(0

υΐ νοΓυίδ ηοη δίηΐ ρΓοΙοφιυιί, ϋηιεη «ιιίιιιο δεεαηι
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νοΙνοΙίΛΐιΐ πιπί Ϊ313, Ιηιη ίδΐίδ βΐϊηπι α!Ί:ι ηια]0Γ3.

5. νβπιιη ηϋιίΙ ΙιοΓυιη ]ιΐδΙυδ ϊΙΙβ ηρικί 50 ροι-ρεη-

όΌΙιβΙ, ιιιιηιη ίΙΙιιιΙ 8ροε13ΐι$, ςιιοηκχΐβ* ρο«5θΙ Γεάϊ-

ιιιίιΊ ΙιιΙι•ι•:ιιιΐί;ι; 0ΟΓΟΠ3, η γ. ηονηιη ψι:ιιιι<Ι.'ΐιιι ηιΐιιιί-

Γ3ΐ)ίΙειηςιιβ ρΙιίΙοδορΜηιτι εχβΓεεΓε. Νεο,υβ βιιΐιη

ρεΠΓΚίβ Ι11Ϊ1Ί1Ι1Ι ΘΓ31, 81 ΟΠΓΠ 88581 8θ1ΐ15 61 ηΙ)8φΙΟ

οοιηίιϊοπδ , ρορεΓοίδδβΙ ίΙΙί η ο,ιιο ΓιιογπΙ 1x508, ηίςιιβ

ηιιηο 68(, ιριικΙ Ικιι: ίοοπι βΐίίδ ρποδοηΐίΐηΐδ ΓεείΙ : ηηιη

ιηίΐίΐιπιι ίΙΙοηιιη ρι\τ.86ηΙΪ3 !*οιηίηιιπΊ οπ»( ρΐιίίοδορίιίχ

οΙιίΙηειιΓιιηι. Νο&ίβ ίρβίδ ίτεφιβηΐβΓενβηίΙ, οι ειιπι ?Ι3-

Ιιιεππιυ.5 νϊηίΐίεΐαηι ΓβηιϊΙΙβΓΟ , βΐ εοπιπιίίδβ εοικίο-

ηαΐ'β; ροδί ιιΐιί νϊ<ΙοΓίιιιιι^ αΐίςιιοδ ηοβ ΪΓΓΪΙπιιΙββ βΐ

εοηείΐηηΐββ, ιηιιίοιηιι* δβηΙειιΐί;ιπι, (•ί ΠΙοηιιη ϋίοΐίβ οΐ)-

ΐβιηρεΓεπιυδ. Υεπιηι Ιιοε ιιοη 3θοίο"ιΐ ηιιίο 1)οβΐο , 80(1

εΐΪ3ΐη ρθ8ΐ Πίοπιηι οοηδίΐίιητι εΐ βχΐιοπβιίοηεηι ρει•-

8ενεΓ3νίΐ ίη αιιίηιί ρπιροδίΐο. Α Ι ηβ Ιιοε ιμΓηΙοιη ΐ;ιι>-

ΐπιιι β8ΐ 3(ΙιηΪΓ»Γιοηε άϋςηιιηι , αυοά" ηοε .•ιϋ<>πιιιι ηιΙ-

ιιιοιιίΐιι ιΐίιιιοΐιΐϋ ε8ΐ η ρι•οροδίΙο, ηυοάψιε ιιοιι ε8ΐ Π1ό$

νεπίιΐδ , «οιΙ ηιιοά ροΗοοίΙ , υΐ οι ίΙΙί ε.ιιιΐιίειη ηιιίιηί

Π)οαβΓ3ΐίθηεηΐ δΐιηίΟΓΟηΙ. Μ:ιι;ιιιιιιι φΐίιίεηι , 31 ςυ!3

βιιίδ (.ΊΐρΊι1ίι»ΐί1>ιΐ8 ίπιρειεί : κβιΐ ηηιΐΐο πι.ι}ιΐ8 ε$ΐ ει

αΐίΐβ ρεΐ'8ΐΐ3(ΐ6Γβ ρηδβε , ιιΐ εΐ ίρδί 1 1 1 1 : η Ι < ' 1 1 1 εαιηι]οιτι

1ι;ιΙ)ιμιιΙ : α1ΊΪ8, ίιιφιηιιι, ιμιί ηοε πκχίεδίϊ 8υηΙ ηοιτιί-

ηο8, ιιεαυε ΙβιηρβΓαιιΙβδ, 86(1 ηιϊ!ίΐε5, ιμιί ηιυ!ΐϊ8 ιΙίΙ'ίϊ-

ΟοΚαΙίυιΐδ ]:<ιιι ίη ι1ο.•φει•ηΐίοηοιη 6Γ3Ι1Ι 3(1ι1ιΐ0ΐί, 3 ιμιί-

Ι)ΐι$ ριιιιΐιιΐιιιιι ι-οίρΪΓΜΓε ειιρϊευηηΐ, Ιιαυιΐ ίομιαπ ιιοιι

ιηεκίο ΐοίηιιι ιτιαίοπιιη δοΐιιΐίοηειη ίη ΙιοΜίβ ηοεε δίΐηπι

£856; ηοε ιικκίο ιιιιιίοπιιη δοΐιιΐίοηεπι , νοπιιιι ειί;ιιη

ρΙιιΐΊΐιιοπιιπ υοηοπιηι βεαυϊδίιίοηειη , φκιικίο ηίΐιίΐ

01)313031 , ιμιοιιιϊιιιι» ίΙΙο ΙηιείαΊιΙο ρΓΟΙίιιυΒ ΐ'οχηιιιη

Ιπιηίίΐ'Οΐ ιιιΐ 1>:ινίι1('Μΐ. ΛΙΙ.ίιικ.ίι πιιιι Ιοί 885011 1 Γ68

(\ιιχ ηιίϋΐεδ ίιτίίαυηηΐ, Ιηιιΐυιιι νιιΐιιίι 111ε £βΐι6Γ08ΐΐ3, ιι(

Ιιί$ οπιηίουδ Γιιοιίΐ δυρβποι•, δΐιβυβίΌίςυβ ιιΐ ΙιοϊΙι ρ;ιτ-

εβτβηΐ.

ϋοιίΒίΙία ιηίΓηιυη αά εαιάεηχ ϊιηρεΙΙεηΙϊιιιη ιηβίβι Ι)η-

«ά; βιιτ Όεη» Αοι/βι ηοΰί$ (ταάαΐ. — Οροπε ρΓείϊιιπι

νι:Γο 031, 61Ϊ3Π1 ίρβοπιπι ηιϊΐίΐιιηι αιΐιΐίη: εοηβίϋυηΊ ,

ιμιίβ οοιιδίΐϋ 03ΐΓιι1ί!33 Γιιίιιιιιιι ει δοϋιΐηηι ]ιΐδ1ί απί-

ιιιιιηι οδίβιιάίΐ. Νοιι οηίιιι ίι.ι Ιοαυιιΐί δυ,ιιΐ : Εοεε α,ιιί

ιιιιιΐΐιι ϊιι Ιο ηιηΐίιιΐδ ε$1 ηκι1;ι , ιμιί ιιβεεηι ΐιι.ιηι εοη-

ευρίνίΙ, ιμιί ηοβ ίηιηιοι1ίε.ιυίΙι1>ιΐ8 ν.ι!Ι;ινίι οϋΓΙΐευΙία-

ιί1ιιΐ8 : βειΐ ιιΐιϊ ρεΓ$ρε\εηιιιΐ Ιιχε οιιιιιϊα ηε^ΙϊςεΓβ

Ι);ινίι1ΐΊΐι , ηεε ιιΐ3£ΐΐ3ΐη ΙΐίώοΓΟ πιΐίόιιοιιι ίιι δβ οοιη-

ιηίδδΟΓυηι, »ΙΙεβ.ιηΙ ίΙΠ οΊνϊηυηι ιιιΐι ΐοινι», Ι),ί<$. ίιϊπιιΐ,

ίΙΙαηι ΐταά'ιάΊι , ςιιο νϊιίεϋεοί ]ικ1ίείυιη 3 Οεο ρτοΓβ-

εΐιιιιι ΓβνεΓϊΐυβ, ρΓοιιιρίίιΐδ ίι-εΐ λΑ ϋοηιίοί(ϋιιπι. Νιιιη-

ιμιϊιΙ , ίπιμι'πιιιΐ , Ιιι,ιιη ϊρκίιΐδ νϊεοπ) υΙείδΟΟΓίδ ? Πεο

βοΓνίδ 3ε ηιΐηΪ8ΐΓ3δ , ίΙΙίιΐδ ίειιΐι'ΐιΐϊιιιιι εαιηρι-οΐκιβ.

δειΐ ηιιο ιιι,ι^Ίβ Ιι;ι•ε <1κ εΐιιιιιΐ , Ιιιιιΐο ηΐ3§ϊ$ Ιιϊο ρερβΓ-

είι ΙιοδΙί. Ιιιΐε11ίςβ1)3ΐ οιιίιιι , Οευιιι ϊιίεο ΐηιΐυίββε

ειιπι , πι $ίυϊ ηι:ι]<ιη'$ οοε.ΐδϊοηε5 |.γοΙ:«ιμΙ.« νΐτΐ ιιΐίβ

8ΐιρρουί(3Γει. Ι'ι-υίιχίε ία ηυο^υβ, δι ηυηηιΐο Π05ΙΪ8

Ιιιιιβ ίηείιΐοΐ'ίι ίη ηΐ3ηυ$ 1ιΐ3δ , εηνε ρυιο> 6386 ι1:ιΐ;ιιιι

ιιίείδεβιιϋί , δειΙ 8ει-ν:ιικϋ 1ιο8ΐί8 οεε:ΐ8ίοηοιη. Εοςυβ

Ιιιιιι ηΐ3\ίιιιο ρ;ιι-οοηιΙιιηι 681 ίηίιιιϊείδ, ειιιιι ϋϋ Γογ16

νοηεπιιιΐ ίη ροΐεδίβίειη ηο8ΐΓ3ΐη. Αι Ιιίο Γογ(3$56 ιϋ\β-

ΓΪΙ >Ι!φιίβ : 1•Λ ιμιΙιΙ ηιβ^ηυιη, ;ιιιΙ (μιίιΐ ιηϊπιιη ρη«! τβ

οι ο,ιιοιη Ιΐ3ΐ)68 ϊιι Ιιιη ροΐ€δΐ3ΐβ? ΰοηιρΙιίΓεδ βιΓιιη οι

»1ϋ Γ0868 3(1 ρηηείραιαιη βνβεϋ , 805ε ϊηύίςηυιη ]ιι-

ιΐϊοαί'ΐιηΐ ίη (3ηΙο γο^ιιι Γιικίίβϊο »1) ϋ$ ρηοιιπδ οχϊ^επ•,

3 ΐ]ΐιϋιιΐ8 οΐίιη ΓαεΓ.ιηΐ οΠΌιιδί : ϊρ83 ροΐεηΜΧ δΐιϋΐϊιηί-

135 οηιΐδππι βιΐυΐΐΐ Γοοοηοίΐίηιϊοηϊδ. νεΓαηι ίη Ιιοε ηβ-

ςο:ίο (αΐβ ηϋιίΙ ρθ38Ϊ3 ιϋεεί'ε. Νεςιιβ οιιίιιι Ιΐηνί,Ι αά

ρπιιείρβίυιη βνεείυδ, ηεςυβ Γβζπυηι 3ΐΙορΐιΐ8, βε δ^ΰ-

Ιεπι ίη ηιηιιίΐιιΐδ η:ιυεηδ , ίΐη (Ιεηηιιιι ίΙΙί ρορετοίΐ , πε

(]Ι1Ϊ8 εου83Π ρο35ΪΙ η'ί,'ιιί ηΐίΐ^ηίίικίίιιο ΝΐιΙιΙ:ι(:ιηι ίυΪ5$β

ΪΓ3ΠΓΙ : δβο" ειιηι δείτει ίοιε, ηΐ ίΙΙε 8εΓν»(υ$ γηγ8ιι8 ηιΙ

οηιΐοηι ΐ'οιΙίΓοί , βΐ ίρ58 ίιι §κτν!θΓ3 ρεππιΐη εοη]ίοβ-

ΓΟΐυΓ, ηε κίβο ςυίόβιη οεείιΐίΐ. Νε υΐίηιιε Ικιιιε ειπη

Η1Ϊ3 οοηΓοπιπιιΐδ. δίηυίοΌηΊ ίΙΙί ιμιοιΓιηπι ΙιαΙιεηΙ οβΓ-

Ιυηι ΐιιΐπιΐ)ι|ΐιε ρίβηιΐδ ΓιιΙογοβ ϋείηεορδ βοευπίαΐίβ,

ιηιτίΐο ρβτειιηΐ; Ηίε τβΓΟ ευηι βεΪΓεί 8β ποδίβιη ίη

δυβηι ίρίίηδ ρεΓηίείβιη αίηιίιίερβ , βε $αΙα(6ΐη (Ιηηε

ίηίιιιίοο, Ιιαικί Ι.ιιιιειι ΊΙΙυιιι οεείιΐίΐ, ίιΐιμκ• ευιη Ιι;ι!ι«•-

γοΙ πιπί» 3ά εβητ οβϊΐΐεηι ίιηρβίΐεηΐίβ. Είβηίιη δοΐΐ-

ΐιΐιΐο ΓΟ^ίδ οιιχίΐίο ηυόηΐϊ, εχΙιοΓίβϋο ιηίΐίΐιιπι, ρΓπ;ΐο-

Γίίοπιιιι ιηειποι-Ϊ.Ί, ΓιιΙιιιόγιιπί ηιοΐιικ ; 3(1 Ιιακο ί]ΐιο») ίϊ

ίηΐεΓίβείβδβΙ ίηίιηίειιιη , ηοη ροδ$εΐ ϋ.ιηιιΐ3π εα•(1ϊ8• ,

ςυοάςυε ροδί εαϊϋβηι ρεΓβοΐβπι Ιε«οπι («) ίρδβπι ηΐ3π-

βυοίϋάίηβ δυροΜΓΟ νίϋεΓβΙϋΓ, Γίΰεε εΐ ιιΐίη ρΙιίΓα ιΐΓ{*β-

ηηηΐ εοηιρείΐε^βηίςιιβ βΐ3(1ίο ίΙΙϋηι οοηΓοϋεΓΟ. Αι

Ιίοιυιη ηαΗί εοβδίι, δεά βϋβηίΒηΐίϊ ίηνίειί πιοΓο ροΓ-

βΐίιίΐ, ίηΐεπιεΓ3ΐ3ηι ρΙιίΙοδορΙιίαΒ Γβ^επι δεΓνβηβ. Οχ-

Ιεηηη ηβ (Ιίεαδ ίΙ1\ιπι ηίΐιίΐ εοπιηι δεηδίδβο βίΤοοίιιηιιι,

ςυοδ δεηδίδδβ ρβΓ 6Γ31, 80(1 ίιΙ φΐοά βεεϊυίΐ ηοη ΓιιΪ5<;β

ρηίίοδορίιίβηι , 86(1 8ΐυρηι•εηι : οοηδϊιΙεΓβ <]υαιιι νεηο-

ιηοιιίεΓ εχβδρβΓβΐιιβ ίίΐιί Ιβπιρεηηΐ. δίαωα'εηΊ ίπι-

ευηα'ίοε Παοΐυβ ίη βηίηιο ίΙΙίυδ ίηΐιιηιιιίδδε, ηιιιΙΐΛΓηςαβ

οο^ίίαιίοηιιιη ρι•οοεΙΙ:ιπ) εοηε:ΐ3ΐ3ΐη Γαίδδβ , 86(1 ε3ηι

ΐοιηρεδίαΐοηι ΓβΙτεηββδβ Ιϊιιιογο ϋεί, βηίηιοδηυο γο-

ρΓβδδίδϋβ, βχ ϋδ ςυκ Γαεο βυηΐ ρβΓδρίεεΓε Ιίεβί. ϋητ-

τεχίΐ, ίηα,υιΐ, α ιηΐϊΐ οταηι Μαηιι/άί» 8αάίΐ$ οίαηοηΐιιηι.

Υίιΐβδ ςυηηΐ3 ϊτχ ΐειπρεβιβδ εοοη» Γυθίίι? Αι ηοη

ΡΓΟ0083ΪΙ ηΐίοπϋδ, ηεηυο Γεείι ηβϋίΓαβίιιπι , βο ςυοϋ

6υ1)βη)3ΐιίχ ίΙΙίεο δεηΐίεηχ ρεπεηΐυπι, νίύεΐίοεί ρίη γϊ-

Γιο , Ιειηρ68ΐ3ΐεηι νεηίι ίη Ιι-ηηψπΙΙίΐαΐβιη. Ρ<τπ/5«'ί

οιιίιιι , ί;:(]ΐιίΙ , ΙΙαπώηι ίοι- ϊρί'ηιχ , :κ: νείϋΐ οιμιιπιι

5ΐιΙ)3ίΙίεηΐειη 30 ΓεΓοείεηΐβιη, τβνοεβνίΐ ιγλιπ.

6. Ηυ]ϋ5ηιούί δϋηΐ ββηείοπιιη 3ηίηια2 : ρπιΐίίΐιιβηι

εοηείάαιιΐ, ΓεβιΐΓ&υηΐ, ρηυβφΐΐπι 3(Γ ρεεεαίυηι ρεΓνε-

ηίαηΐ, ΓεΓΓεηηηΐυΓ, εο ςυοιΐ δοΐιιίχ δίηΐ , δεπιμοημιο

νίβίΐβιιΐ. Ει Ι3ΐηεη ςυιιηιυιη βΓ.ηΐ ίηΙβΓνβΠιιιη ίηΐβΓ

οοι-ριΐδβΐ νεβίοιη ? ΑΚαηιβη ίΙΙε δείμδυιη οοΐιίΐιιιίΐ, ηβ

ρΓΟ^ΓβίΙβΓΟίιΐΓ ιιΐιβπιΐδ : ίηδυρβπμιο ο1) Ιιοε ίρϊυπι

βΓβνίΐοΓ δοίρδίιιη εοικίεηΐπβνίΐ. Ρβται$ιίι οιιίηι, ιιι-

ηιιίΐ, »7/««ι ωι• ίρηιι», ηηοά αί>αιιΓιι$£ΐ εχίταηιιηι εΐιία-

ηιι/Λί , άΐχΐκ/Ηβ αά ηη$ : Νβφιααηατη Ιιοα ηιϊΜ $ϊι α

ϋοηινιο (6) (1. Περ. 24. 6). Ο,ιί,] βδΐ ίΙΙυο, Νεφιαηααιη

Ιιοε ίϊί ηι/Λι' α ΏοτηΊηυ ? Ριορίιίυδ, ίηςυίΐ, δίΐ ηιίΐιί, εί

Ιιοε νοίϋίδδβιη : ηβ εοηεούβΐ ϋΐιΐ(|Η3ηι ιιΐ Ιιοε Γιοίηιη

ϋοιίδ, ηεηιιβ ροΓηιίΐΐηΐ ιηβ αά Ιηηΐιιπι (ΙενβηίΓβ δοοίιΐδ.

Οαοηίβιη νίι1β1)3ΐ ηβηε ρΐιίίοδορηίβηι βηρβΓαΓβ ρβιιβ

(σ> 1•β§βηι Ιρβαπι ποηδίιβίυιΐίηβ δυρβΓΐβδΡΐ ικινϊιΐ, οιϊ2ηΐ8Ϊ

ΚβϋΙβηι οοοίιΐϊδκοί, ςηίϊ Ιβχ ρΓχοϊρίβΙΐΐΙ αΥιιίοιη ργο οΌηΐβ,

οοιιΐιιιη ρΐΌ οευΐο, βΐ, «Ι εοηδβφίβιιβ βΓ3ΐ, νϊΐΛπι |το νί);ι ιία-

π ; ιΐ;ι ίιΙ κι ΜίΊΙοηι ίιιΐβΓΓοοίδϊβΙ, τηίιιυβ οιίϊηι ΐ|ΐι.ιπι 1ι•χ

ροπηίΐίβηαΐ ΓοοίδδβΙ ϋανίϋ δοιηεΐ οοοκίοιιύυ οιιπι, πιιί βα'ΐιβ

νίΐϋπι ίρβί βπμβΓβ 0θη3ΐ.1Ι5 ΙυβΓ.ιι.

(Ιι) ϊίε ιιοε- Ιΐίο ((υχιΙ ιπι οπιίϊϋ Γ»ιογϊιιΙ ίυ Μοι οΙ
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μέλλοντα δνελε, ίνα μή μείζονα κα\ χαλεπώτερα

ύποστώμεν καχά. Ταύτα γαρ ε! χα\ μή τοις όήμασιν

Ελεγον , άλλ' όμως χατά διάνοιαν έλογίζοντο χαΐ

ταύτα, χα\ τούτων πλείονα Ετερα.

ε'. Άλλ' ουδέν τούτων ό δίκαιος εκείνος ύπελογίζετο,

άλλ' είς Εν Εβλεπε μόνον, όπως τδν τής ανεξικακίας

άναδήσασθαι δυνηθή στέφανον, και φιλοσόφησα•, φι-

λοσοφίαν τινά καινοτέραν κα\ παράδοςον. Ουδέ γάρ

ην οΰτω θαυμαστδν, εί μόνος ών χα\ χαΟ' έαυχδν

έφείσατο τοΰ λελυπηκδτος , ώς νϋν παράδοξων έστιν,

ότι παρόντων έτερων αύτώ τούτο έποίησεν. Ή γάρ

τών στρατιωτών εκείνων παρουσία διπλούν έγίνετο

τή φιλοσοφία τ! κώλυμα. Πολλάκις γοϋν αυτοί κρί

νοντες δργήν άφεΐναι, κα\ συγχωρήσαι τά πεπλημ-

μελημένα τιν\, έπειδάν ϊδωμέν τινας παροξύνοντας

χα\ διεγείροντας, την ήμετέραν χαταλύομεν κρίσιν,

τοΤς εκείνων παραπειθδμενοι λδγοις. Άλλ' ο. μακάριος

εκείνος τούτο ούκ Επαθεν, αλλά κα\ μετά την παραί

νεσαν κα\τήν συμβουλήν Ιμενε την οίχείαν διατηρών

ψήφον. Κα\ ού τούτο μόνον έστ\ τδ Οαυμαστδν, ότι

ούτε ταϊς παρ' έτερων παρετράπη συμβουλαίς, οϋδ'

8τι αυτούς ούχ Εδεισεν, άλλ' ότι χαΐ εκείνους τά αυτά

αύτώ φιλοσοφείν παρεσκεύασε. Μέγα μεν γάρ τδ χα\

αυτόν τίνα τών οικείων περιγενέσΟαι παθών ■ πολύ

δέ μείζον τδ κα\ έτερους δυνηθήναι πεΐσαι, την αυτήν

αύτώ κχήσασθαι γνώμην κα\ έτερους, ούχ επιεικείς

ανθρώπους κα\ μετρίους, άλλα στρατιώτας κα\ πολε-

μεϊν μεμαθηκότας, καΐ τοις πολλοίς άπεγνωκότας

πόνοις, κα\ μικρδν άναπνεύσαι επιθυμούντος, χα\ εί*

δότας ότι τών χαχών ή λύσις πάσα έν τϊ| τοΰ πολε

μίου σφαγή τότε Εκείτο ■ οΰ μόνον δέ λύσις κακών,

αλλά κα\ μυρίων χτήσις αγαθών • ουδέν γάρ έχώλυεν,

εκείνου σφαγέντος, έπι τούτον ευθέως διαβήναι την

βασιλείαν. Άλλ' δμο>ς τοσούτων δντων τών παροξυ-

νόντων τους στρατιώτας, Ισχυσεν ό γενναίος έχείνος

πάντων περιγενέσθαι τούτων, χα\ πεΐσαι φείσασθαι

τού πολεμίου.

"Αξιον δέ κα\ αυτής άχοΰσαι τών στρατιωτών της

συμβουλής- ή γάρ κακουργία τής παραινέσεως τδ

στερ^δν κα\ άπερίτρεπτον τής τού δικαίου δείχνυσι

γνώμης. Ουδέ γάρ εΐπον • Ίδοϋ ό μυρία σε διαθε\ς

χακά , ό τής σφαγής έπιθυμήσας τής σής, ό περιβο

λών ημάς τοις άνηκέστοις δεινοίς • άλλ' επειδή συν-

«,ίδον δτι πάντων τούτων ϋπερεώρο , κα\ τών είς αύ

τδν ήμαρτημένων ού πολύν έποιείτο τδν λόγον, άνω

θεν αύτώ τήν ψήφον φέρουσιν, Ό θείς αϋτοτ παρ-

έδωκε, λέγοντες, ίνα τήν εκείθεν αίόεσθε\ς κρίσιν

έτοιμότερον έπ\ τήν σφογήν ΕλΟη. Μή γάρ σαυτον

έκο'.κ:•;; φησί. Τψ θεώ διακονή κα\ υπηρετείς, κο\

τήν εκείνου ψήφον κυροϊς. Άλλ' δσω ταύτα έλεγον,

τοσούτω μάλλον έφείδετο. "Ηδει γάρ τούτο, δτι δ

[756] θεδς αύτδν αύτψ πορίδωκεν, Ινα πλείονος ευ

δοκιμήσεως αύτώ παράσχη πρόφασιν. Κα\ σΰ τοίνυν,

δταν ίδης τδν έχθρδν είς τάς χείρας έμπεσόντα τάς

βάς, μή νόμιζε τιμωρίας, άλλα σωτηρία; είνβι καιρδν

εκείνον. Διά τούτο τότε μάλιστα φείδεσθαι ο:ϊ τών

έχθρων, ότβν αυτών γενώμεθα κύριοι. Άλλ' Γσως

είποι τις 4ν• Κα\ τί μέγα κα\ θαυμοστόν γενόμενον

κύριον φείσασθαι ; ΙΙολλο\ γάρ κα\ άλλοι βασιλείς

πολλάκις επί τήν αρχήν έλθόντες, τους πάλαι λ3λυ-

πηκότας λαδόντες, άνάξιον αυτών είναι ένόμισαν έν

αρχής δγκω τοσούτψ δϊκην άπαιτήσαι τών πεπλημ-

μελημένων, κα'ι ή τής εξουσίας περιουσία καταλλα-

γής ϋπόθεσις γέγονεν. Άλλ' ενταύθα ουδέν τοιούτον

Εστίν ειπείν. Ού γάρ έπ\ τήν αρχήν άνελθών δ Δαυίδ,

ουδέ τήν βασιλείαν απολαβών, κα\ τδν Σαούλ ύπδ

γεΐρας Εχων, ούτως έφείσατο, ίνα μή τις είπη, ότι τδ

τής αρχής μέγεθος τδν θυμδν έξέλυσεν άλλ' είδως

ότι διασωθείς τοις αϋτοϊς έπιθήσεται πάλιν, κα\ είς

μείζονος Ιμβολεΐ τους κινδύνους, ουδέ ούτως άπ-

έκτεινε. Μήδή τούτον έκείνοιςπαραβάλωμεν. "Εκείνοι

μέν γάρ ασφαλές τδ ένέχυρον Εχοντες τής μετά

τούτα αδείας, είκότως φείδονται• ούτος δέ μέλλων

τδν έχθρων κοθ' εαυτού άφιέναι, κο\ πολέμιον έαυτφ

σώζειν, ουδέ ούτως αύτδν ήφάνισε, κο\ ταύτα πολλά

Εχων τά πρδς τήν σφογήν αύτδν τούτην ώθούντα.

Και γάρ ή έρημία τών βοηθούντων τώ Σαούλ, κα\ ή

παραίνεσις τών στρατιωτών, κα\ ή μνήμη τών παρ

ελθόντων, χα\ δ φόβος τών μελλόντων, καΐ τδ μηδέ

σφαγής κρίνεσθαι λοιπδν άποχτείναντα τδν έχθρδν,

κα\ τδ μετά τδν φόνον τούτον δύνασθαι τδν νόμον

ύπερβαίνειν, κα\ πολλά Ετερα πλείονα τούτων έβιά-

ζετο χα\ ήνάγκαζεν ώθήσαι τδ ξίφος είς εκείνον. Άλλ'

ούδεν'ι τούτων ε'ξεν, άλλ' Εμενεν ώσπερ τις άδάμα;,

άκίνητον τδν τής φιλοσοφίας διατηρών νόμον. ΕΤτα

ίνα μή λέγης δτι ουδέ Επαθε τι τοιούτον, οίον είκδς

ήν, άλλ' αναισθησία τδ γινόμενον ήν, ούχ'ι φιλοσοφία,

όρα πώς άγριωθε'ις έκαρτέρησεν. "Οτι γάρ αύτώ 8ι-

ανέστη τά κύματα τής οργής, κα\ πολλή τών λογισμών

έκινήθη ή ζάλη, κα\ τδν χειμώνα έχαλίνου τω φόβιρ

τοΰ θεού, χοΐ τήν διάνοιαν έπιέζετο, έκ τών γενομέ

νων Εστίν ίδεΐν. Ανέστη γάρ, φησί, κα'ι άρε7Λε τύ

χτερύρον τήςδιπΛοΐδος Σαούλ ΛαΟραίως. Είδες πό

σος ήγέρθη τής οργής δ χειμών ; Άλλ' οϋ προήλθε πε

ραιτέρω, ουδέ ειργάαατο τδ ναυάγιον • δ γάρ κυβερ

νήτης ταχέως αίσθόμενος, δ ευσεβή; λογισμδς, γα-

λήνην άντ\ χειμώνος έποίησεν. Έπάταξε γάρ αί<-

τί»•, φτ>σ\ν, )} καρδία αϊτοί", κα\καθάπερ σκιρτώντα

κα\ μαινόμενον Γππον, τδν θυμδν άνεχοίτισε.

ς'. Τοιούτοι τών αγίων αί ψυχαί* πρ\ν ή πεσείν,

άνίστανται, πρ\ν ή πρδς τήν άμορτίαν έλθείν, αναχαι

τίζονται , έπε.δή νήφουσι κα\ διαπαντός είσιν έγρη-

γορυϊαι. Καίτοι πόσον τού σώματος ην κα\ τού ιμα

τίου [7.Ί7] τδ μέσον; Άλλ' όμως ίσχυσε μή προελθείν

περαιτέρω, κο\ έπ' αύτώ δέ τούτω σφόδρα έαυτδν

κοτεδίκοσεν. Έπάταξε γάρ αϋτύν ή χαρδι'α ανχον,

φησ'ιν , δτι άρεΙΛε τύ χτερύχιοΥ τής διπΛοΐδος,

χαΐ εΓ.τβ πρύς τους άνδρας • Μι\δαμως εμοϊ παρά

Κυρίου. Τί έστι, Μηδαρως έμοί παρά Κυρίου;

Άντ\ τοΰ , "Ιλεως μοι Κύριος , φησ\ , χα\ αύτδς εί

βουληθείην, μή συγχωρήσαι μοί ποτέ τούτο έργα-,

σασθβι δ θεδς , μηδέ έπιτρέψειεν είς ταύτην έλθείν

τήν άμορτίαν. Επειδή γάρ οίδε τήν τοιβύτην φίλο
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σοφίαν σ/εδδν τήν άνθρωπίνην υπερβαίνουσα*/ φύσιν,

χλΙ τής άνωθεν δεομένην (ίοπής , κα\ μικρού περι-

τραπέντα πρδς τήν σφαγήν, εύχεται λοιπόν, ώστε

χαθαράν τδν θεδν αύτώ διατηρήσαι τήν χείρα. 'Π

ταύτης γένοιτ1 άν της ψυχής ήμερώτερον ; ΤΛρα άν-

Ορωπον Ετι τοϋτον έρούμεν, τδν έν ανθρωπεία φύσει

πολιτείαν άγγελικήν έπιδειξόμενον ; Άλλ' ούχ άν

άνάσχοιντο οί θείοι νόμοι. Τίς γάρ άν, εϊπέ μοι, τα

χέως έλοιτο τοιαύτην εύχήν εύξασθαι τώ θεώ; Τί

λέγω, τοιαύτην ; Μή κατεύξασθαι μεν ουν τοϋ λελυ-

πηκότος τίς άν £άδιως ύπομείνειε ; Κα\ γάρ εις

τούτο θηριωδίας έληλάκασιν οι πολλοί τών ανθρώπων,

ώς, ίπειδάν άσθενήσωσι, και μηδέν δυνηθώσι κακδν

ποιήσαι τδν λελυπηκοτα, αύτδν έπ'ι τήν άμυναν κα

λείν τδν θεδν, κα\ παρακαλείν δούναι αύτοίς έπεξελ-

θ£Ϊν τοις ήδικηκόσιν. Ούτος δέ ώσπερ έκ διαμέτρου

πΐσιν έκείνοις κα\ απεναντίας ποιούμενος τήν εϋχήν,

παρακαλεί μή δούναι έπεξελΟεϊν, ούτω λέγων Λί)}

μοι γένοιτο χαρά Κυρίου, έχενεγκεΐν τή»• χείρα

μου έχ' αυτόν, ώς περί υιού τού πολεμίου διαλεγό-

μενος, ώς περί γνησίου παιδδς.

Και ού μόνον έφείσατο, άλλα καΐ άπολογίαν τήν

ύπϊρ αύτοϋ συντίθησι. ΚαΙ δρα πώς συνετώς κα\

οο^ώς. Επειδή γάρ τδν βίον αυτού διερευνώμενος, ου

δέν εϋρισκεν άγαθδν, ουδέ είχεν ειπείν, οτι Οΰκ ήδίκη-

μαι παρ' αυτού, ουδέ Επαθον κακώς (εμελλον γάρ άντι-

φθίγγεσθαι τούτοις ο: στρατιώται παρόντες, οίτζ πεί

ρα μα'ίόντες αύτοΰ τήν πονηρίαν), περιέρχεται έτέρω-

Οεν ζητών άπολογίαν εΰπρόσωπον εύρεϊν. Είτα ούκ

ϊχων άπδ τού βίου, ουδέ άπδ τών ίργων τών εκείνου

τούτο ποιήσαι, έπ\ τήν τιμήν τήν εκείνου κατέφυγεν

είτ.ών, "Οτι χριστός ΚνρΙον εστί. Τί λέγεις, φησί ;

?τι μιαρδς κα\ παμμίαρος, και μυρίων γέμων κακών,

κ»\ τά Εσχατα ημάς διαβείς ; Άλλα βασιλεύς, άλλα

άρχων , αλλά τήν προστασίαν τήν ήμετέραν ένεχει-

ρίσθη. Κα\ούκ είπε, βασιλεύς, άλλα τί; "Οτι χριστός

Κυρίου εστίν, ούκ άπδ της κάτωθεν τιμής, άλλ'

άπδ της άνωθεν ψήφου ποιήσας αίδέσιμον. Καταφρο-

ν:ϊς τού συνδούλου, φησίν ; Αίδέσθητι τδν Δεσπότην.

Διαπτύεις τδν κεχειροτονημένον; Φοβήθητι τδν χει-

ροτονήσαντα. Ει γάρ τους άρχοντας τούτους τους ύπδ

βασιλέο/ς χειροτονουμένους, κάν πονηροί, χάν κλέ-

πται, κάν λτ)στα\, κάν άδικοι, κάν δτιούν ώσιν Ετερον,

δεδοίκαμεν χαΐ πεφρίκαμεν, ού [758] διά τήν πονηρίαν

καταφρονοΰντες αυτών, άλλα διά τήν άξίαν τού χει-

ροτονήσαντος δυσωπούμενοι • πολλφ μάλλον έπ\ τοϋ

θεού χρή τούτο ποιεϊν. Ούπωπαρέλυσεν αύτδν, φησ\,

της αρχής, ουδέ ίδιώτην έποίησε. Μή τοίνυν τήν τάξιν

άνατρέπωμεν, μηδέ τφ θεώ «ολεμώμεν, τδ άποστο-

λικδν εκείνο διά τών έργων έπιδεικνύμενοι• "Οτι χας

ό άντιτασσύμενος τχ\ έζουσίφ, τή τον θεον δια

ταγή άνθέστηχεν ■ οί δε άνβεστηχΰτες , έαυτοΤς

κρίμα Λήψονται. Οϋχ\ χριστδν δέ αύτδν έκάλει

μόνον, άλλα κα\ εαυτού κύριον. Ού της τυχούσης δέ

ι; ιλοσοφίας έστ'ι, τδ τδν έχΟρδν τοις της τιμής και

τής θεραπείας ίνόμασι προσειπεΐν. ΚαΙ τούτο αύτδ

πάλιν άφ' ών έτεροι πάσχουσιν Γδοι τις άν ήλίκον

εστί. Πολλο\ γούν τους εαυτών εχθρούς ουδέ άπδ

γυμνών κα\ ψιλών τών ονομάτων καλείν ανέχονται,

άλλ' άφ' έτερων πολλήν εχόντων καιηγορίαν, τόν

μιαρδν, τδν μαινόμενον, τδν έξεστηκότα, τδν πα

ραπαίοντα, τδν λυμεώνα, κα\ έτερα πολλά τοιαύτα

συνείροντες, ούτω προσαγορεύουσι τους εχθρούς. ΚαΙ

ότι τούτο έστιν αληθές, ού πό/ι£ωθεν , άλλ' έγγύ'ίεν

οίσω σοι τδ παράδειγμα άπ' αυτού τούτου τού Σαούλ.

Τδν γούν άγιον τούτον διά τήν πολλήν άπέχθειαν ούχ

ύπίμεινε διά τού οικείου καλείν ονόματος, άλλα παν-

ηγύρεώς ποτέ τελούμενης, επιζητών Ελεγε• Πού ίστιν

ό νΙός Ίεσσαί; Ούτω δέ αύτδν έχάλεσεν, όμοΰ μέν

αυτού τδ δνομα μισών, δμοϋ δέ τή τού γεγεννηκότος

εύτελεία προσδοκών λυμανεϊσθαι τήν τού δικαίου δό-

ξαν ούκ είδώς δτι λαμπρδν κα\ έπίσημον ού περιφά-

νεια προγόνων, άλλα ψυχής αρετή ποιεϊν είωθεν. "Αλλ*

ούχ δ μακάριος Δαυίδ ούτως. Ούτε γάρ άπδ τού πα-

τρδς αύτδν έκάλεσε • καίτοι κάκείνος σφόδρα ευτελής

ήν κα\ άπε^(5ιμμένος • ούτε άπδ ψιλού καΐ γυμνού τοϋ

ονόματος, άλλ' άπδ τού της τιμής , άπδ τοϋ της δε-

σποτείας. Ούτω καθαρά πάσης απέχθειας ήν αύτζ> ή

ψυχή. ΚαΙ σύ τοίνυν, αγαπητέ, τούτον ζήλωσον, χα\

τούτο παιδεύθητι πρότερον, μηδέποτε τδν έχθρδν άπδ

τών διαδεδλημένων , άλλ' άπδ τών εντίμων καλείν

ονομάτων. "Αν γάρ μελετήση τδ στόμα έντίμω κα\

Οεραπείαν Ιχοντι καλείν τδν λελυπηκοτα δνόματι,κα\

άκούσασα ή ψυχή παρά της γλώττης παιδευομένη

καΐ σ'^νεθιζομένη καταδέξεται τήν πρδς εκείνον χα-

ταλλαγήν. Αυτά γάρ τά βήματα της έν τη καρδία

φλεγμονής Εοται φάρμακον άριστον.

ζ. Ταύτα εΓρηκα νύν, ούχ ίνα έπαινέσωμεν μόνον,

άλλ' ίνα κα\ ζηλώσωμεν. Ταύτην ουν Ικαττος τήν

ίστορίαν έπ'ι τής καρδίας ζωγραφείτω της εαυτού ,

καθάπερ χειρ\ τοις λογισμοϊς υπογράφων διηνεκώς τδ

σπήλαιον τά διπλούν, τδν Σαούλ Ενδον καθεύδοντα,

καΐ καθάπερ άλύσει τιν'ι δεδεμένον τω ύπνω, καΐ

ύποκείμενον τξ δεξι£ τού τά μέγιστα ήδικημένου *

τδν Δαυ'ιδ έφεστώτα καθεύδοντι, τους στρατιώτας

παρόντας, κα\ παροξύνοντας πρδς σφαγήν ■ τδν μα-

κάριον έκϊίνον φιλοσοφοϋντα, χα\ τδν οίκεΐον και τον

τούτων θυμδν καταστέλλοντα, κα\ υπέρ τού τοσαύτα

[759| πεπλημμεληκότος άπολογούμενον. Ταϋταμήμό-

νον έπ\ τής διανοίας γράφωμεν,άλλά κα\ έν συνεδρίοις

διαλεγώμεθα πρδς αλλήλους διηνεκώς• ταύτα κα\

πρδς γυναίκα, κα\ πρδς παιδία συνεχώς άνακινώμεν

τά διηγήματα. Είτε γάρ περ\ βασιλέως διαλέγεσθαι

βούλει, ιδού βασιλεύς/ είτε περ'ι στρατιοιτών, είτε

περί οικίας, είτε περ\ πολιτικών πραγμάτων, πολλήν

έν ταΐς Γραφαΐς δψει τούτων τήν εύπορίαν. Ταύτα

μεγίστηνΕχειτά διηγήματα τήν ώφέλειαν. 'Αμήχανον

γάρ, άμήχανον, ψυχήν έν ταύταις στρεφομένην ταΐς

ίστορίαις,δυνηΟήναί ποτέ κρατηΟήναιτώ πάθει. "Ιν' ούν

μή μάτην τδν καιρδνδαπανώμεν, μηδέείκή τήνζωήν

ημών άναλίσκωμεν ε!ς φλυαρίας άκαιρους κα\ περιτ-

τάς, μαθόντες τών γενναίων ανδρών τάς ιστορίας,

ταύτα συνεχώς διαλεγώμεθα, καΐ περί τούτων. Κάν

βουληθή τις τών συνεδρευόντων ή περ\ θεάτρων, ή περ\

ιπποδρομία;, ή περ\ πραγμάτων ουδέν σοι προσηκόν

των ποιήσασθαι λόγον , άπαγαγών αύτδν τής υποθέ

σεως εκείνης, εις ταύτην Εμβαλε τήν διήγησιν, ίνα

κα\ τήν ψυχήν έκκαθάραντες, κα\ ηδονής μετά ασφα

λείας άπολαύσαντες, κα\ πράους εαυτούς κατασιή-

σαντες χΆ ^μέρο^ς τοις λελυπηκόσιν άπασιν, άπέλ-

Οωμεν έκεΐ μηδένα Εχοντες έχθρδν, κα\ τών αιωνίων

αγαθών τύχωμεν, χάριτι και φιλανθρωπία τού Κυρίου

ημών Ιησού Χριστού , ω ή δόξα ε'.ς τους αιώνας.

'Αμήν.



685
εχυΐ)Ε ϋΑΥΙΟΕ ΕΤ 8ΑυίΕ ΗΟΜΙίΙΛ 1.

ηαΐυηηι Ιιιιιηαηαιη, ρΛίββίΐςιιβ οριΐδ ΙιηΙιιτο αυχίϋο,

ββηιιε ρβηβ λΛ εχϋεπι ρι-οεοδδίδδε, ρΓβεβίϋΐ-, ιιΐ ϋο-

ιιιίηιΐ5 δίΐίί οοη8ει•νοΙ ιηαηυιη ίιιιροΐΐιιΐηπι. (}υί(1 Ιιοο

ΒηΊπιο ροδδ'ιΐ 055β ηιΊιϊιΐδ ? Αη Ιιαηο ϋίοοιιιυδ Ηοηιί-

ηειη, πυί ϊ ιι ηαίππι 1ιιπιι:ιιιη νϊΐιιιη ρΓΧδΙϋειϊΙ αη^εΐί-

εβπ» ? ΥβΓυπι \ύ ηοη ρβδδυπΕ βυηΐ άίνιη» Ιβ^οβ. Οιιίβ

βηίιη,οοδβεΓΟ, Γβείΐε α ϋβο εμιβηιοϋί ι-ειη ρβίαΐ ? (}υί(1

αΊχί , Ι»η]υδΐηο(Ιί ? Οιιίδ δΐΐδΐίηει-βΐ , ιιοη ρΓβεβπ 3(1-

ϊβΓδίΐδ 6ΐιιτι απί πιοΐβίΐϋδ ΓιιίδδβΙ ? Νβηι ρΐβπίμιο ηιοι•-

ΙιιΙεδ βο Γβπϋιίβ βΟΓβρίί δοηΐ, «ι ειιιη δίιιΐ ηϋβο ίηιοε-

ο'ιΙΙβδ , «Ι ηοη αιιββηΐ βυηι 3 αυο ΙαοβίδίΙί δυιιΐ υΙΙο

πίμΙο .ιΠΊεβΓβ, Ι)βυηι 3(1 υΐιϊοηβπι ίηνοεεηΐ, οι δίΙ)ί άοΐ

ΓίευΙΐηΐβπ» ηοεβηυί Γιβ, η,ιιί βίοι πιηία ΊηίαΙβΓβ. Ηίε νοΓΟ

ίΙΙίδ οιτιηί1)ΐι§ νεΙοί εχ ϋί:ιπ)εΐΓ0 εοη!Γαηα ρΓεεηικΙο ,

Γοςηΐ ιιο ρεπιιίιίαΐ ιιΐ ηκιηιΐδ ίη]Ίοϊ»1, Ιηψιεηδ Ιιιιιιο ίη

ηιοιίιιιη : Νβ ηιί/ιί Λοβ ακ'ιάαΐ α ϋοηιίιιο , ιιί ΐπ/ιηαι»

ιηβηιΐΜ ήιήιιι ίπ ΊΙΙιιηι (Ι. />'."/. 21. 6) : ρεπιιϋε φΐ35ί

ι!ι> ΓιΓιο (Ί ιΐ • ρΓοΙε, ίο (Ιο ηηδίβ Ιοςυίίοι*.

Ι1ι•<]>'& τβνβτατί οροτΙΗ. Ηοίΐβιη ΰανϊά Ηοηοήβα αρ-

ρΰΙΙαί. — Νοςιιο ρΐ'ρεΓείΐ ΐηηΐιιιη , νβπιιη βι βχεηδβ-

Γιοιιεπ) ρηι εο ραι-ηΐ. Υίιΐο νεΓΟ ςιιβηι ρπιϋοιιΐΟΓ

φΐ:ιιιιΐ|ΐιε δβρίβιιίβι•. δίςηίιΐοηι οιιηι νίΐ;ιιη δαϋϋβ ρεΓ-

κηιίαηι, ηϊΙΓιΙ ίηνεηίδδβΐ οοηί, υΐ άίεεκ ροδδβΐ, Νηη

8ΙΙΜ1 :ιΙ> ίΙΙο 1χ$ιΐ5, ηεε ιιΙΙο :ι(Τοοΐιΐ5 ίηεοιηιιιοϋο (ρι•ο-

Ιϊιιιΐδ ειιίη 1ιΪ8 Γεείηιηηΐιιη οπιιιΐ ηιϊΗΐββ ηυΐ 3(1-

ιί.ίιι!, π'ί,'ίδςιιε ιιιιιΐίΐίπιιι εχρεηιιιεηΐο εοςηηνεΓαηΙ):

ηΐϋι εχ ρ:ιπε οίπ•ιιιιιίΙΐ3ΐ, δΐιηίοηδ ρΓθ1>:ιΙιίΙεηι ίηνβηΪΓβ

βχειΐ5»Ιίοηεπι. Ι<1 ειιπι ηοη ρο88εΙ, ηεε 3ο ίΙΙίιιβ νίο,

ηεε η Γαειίκ, :»Ι άΊ^ηΊιαιβι» ϊΙΙίυβ εοιιΓυ^ίΐ ϋιοοηδ :

βηοη'ιαιη γ/ιπ«(ικ Οοηιϊπϊ αί. ΟιιηΙ 315 , ίικμΓιπιιΓ.'

ςιιοιΐ 8εε1ε5ΐυ8, ψιοιΙ δοείεπίχΐδ ορεπιΐδ, »ε νϊι'ιϊβ

ϊιιιιιιιιιεπιΙιΙΙϋ)ΐΐ8 ι-οΓεΠοδ , ει ίη ηο$ οχΐπ•ιιι;ι οοο,ί-

Ιηιιβί 5ε*1 Γεχε$ΐ, βεά ρπηεερβ, 5οιΙ ριΊιιεΐρηίιιιη ϊη

ηοδ Μΐ5«•ορϊι. Νεηηε ιβηιεη «Ιίχίι, Πεχ 631, βοιΙ, 0>ή•

.ι/ιΐΐ ϋυιηίηί αϊ, ηοη ηΐ) Ιιιιηιαηο ΙιοηηΓε, 8εΰ α οχ-

1ο•ίΐΐ ]ιιιΙΊΓιο δΐιιηρίο ΙιοηοηΓιεο ΙβδΙϊιηοιιΐο. ('.ηιιίε-

ιηηϊΒ, ϊηςυϊΐ , εοηβΟΓνυπι Ιυηιιι? Πονιτοπί ιίοιιιίηιιιιι.

Α8ροΓη.ΐΓΪ8 εΐοειιιιη ? Μείπβ ριιιιι (|ΐιί εΐεςϊΐ. Ειοηίιη

5Ϊ νιιΙ^:ιιο5 Ϊ5108 ρηΒΓεείοδ ;ι1) (πιρεηιΐΟΓβ (Ιε>ϊςιΐ3(ο$

ηΐίηιιΐδί δίιιΐ ϊιηρΓΟϋϊ, 51 ΓιίΓΟδ, $Ί ρΓ.ϊΐΙοιιι•5, μ ϊη]ιΐ5ΐϊ,

5ΐ (|ΐιοι1ηιιηκ]ΐιε ιιϋικί Γυεήιιΐ, Ιίιηεηιυδ οι ΙιθΓΓειηιι$,

ηοη ρι-ορίοΓ ηιηΐίιίιιηι (ΙεβρΊείεηΐεβ εο$ , $6(1 ρΓορίεΓ

(Ιϊςηϊι.ιίειη ίΙΙίιυ 3 ςυο εΐεείΐ δυηΐ ΓενεΓεπίεδ : πιιιΐΐο

3ΙΙΐρ1ίΐ13 10" Γ306Γ6 ΟΟηΥΟΙίϊΙ 6Γ£3 805 (]ΙΙ08 Οίο^ίΐ Π6115.

Νογ.οΊιπι , ίη(]υίΙ , Ι)ειΐ5 3ΐ)ύίε3νί( ■ Ι Ιιιγπ ρηηεΐρ3(υ,

ιιηηαΊιηι Γεείΐ ειιιη βχ τε^β ρπναΐυιη. Ιοιριε ηε ίηνοΓ-

1311105 ΟΓϋίηεπι, ηεηυε ρυςηεπιιιβ ειιπι ϋεο, 3ρο$ΙοΙϊ-

('ΐιιιι ϋΙικΙ Ηίπιιιη Γαοΐϊδ ρηΒ$(3η(ε8 : Οαοηϊαηι ηιιϊιψΐα

•■;\ιι'λ(ι( ροΐίιίαΐϊ, Οιί οΓΐΙ'ιιιαίίοηΊ ταίιϊιΐ ; ψϊιαιιιιηιιι' αιι-

ίίΐιι π'ίίίίιιΐίί , (ϋ)ΐ\ρ»Ίχ αοάρίίπΐ άαχηηαύοηβηι ( Κοιη.

Ιό. 2). Νοη βοΙοηι αρροΐΐανϊι ίΙΙιιιιι εΙΐΓΪδΙυιη, Ηοε ε5(,

ιιιιείυιιι ει τε^οιη ; μμίιιιι εΐί:ιηι κιιιιιη ιίοιηίιιπιη νο-

ιηνίι.Νηιι ε$1 ιηρίΙίοοΓίβ ρΙιίΙο$ηρΗΊ;ε, Ιιοδίεηι ΙιοηοΓΪβ

ει ου<•(Ί|ΐιϋ νοεβίηιΐίδ «ρρεΙΙβΓε. Αΐηιιε ίι! γιιγβοβ ψι:ιιη

ϊ-Ίι ηιη^ιιιιιη. εχ Ιιϊδ (]υχ εχΙεΓΪί3εείιΙυιιΙηιιε.ιΐ3Γιΐ|ΐιΪ5

ρβΓβρίεεΓε. ΡΙεήηυε $ίηιιί<Ιηηι ϊηίιηίεοβ $υο$ ηβ ηικίϊβ

ΐ]ΐιίιΙι•ιιι 3ε $ϊιηρΗείΙ)ΐΐ5 ηοιιιίηίΐιυδ βρρεΙΙβΓβ &υ81ίηεη(,

5ι•ι1 :ι1Γΐ5 νοΓ:ιΙ)ΐιΙΪ5 οαΊοδΐδ 605 ηοιηίηηηΐ : ίηιρίιιιιι ,

ί.Ί5;ιιι:ιιιι, ηιβιιΐε ε:ιρΐυηι, ϋεΓιπιιη, ρε5ΐϊΙοη!επι : βΐϊα-

Ο,αε πιο1ΐ3 εοηΐεχυηΐ , Ιιϊί-ηιιε ηοΐΐκ (1ι:5ί?η3ΐιΙ Ιιοχίειη.

Μ 6836 νεπιηι , βχεπιρίο ηηη εηιΐιιιΐ5 ρειίΐο , 86(1 β

ρηι\ίηιο δοηιρίο οΌεεϋο, ηίιιιίπιιη 3ΐι Ηοε ϊρβο δ3ϊιΙο,

ηοί ]θ8ΐυπι Ιιιιιιο οΐ) νείιειιιειίδ οιΐϊιιιη ηοη 8α$ΐίιιιιί(

ρΐ'ορΓΪο Τ063Γ6 ηοηιϊιιε, 56(1 οηπι 3ΐίυ,ιΐ3ΐΐ(Ιο Γεδίιιηι

ηιιικίιίαιη εβΙεοΜΓεΙϋΓ, τειιυΪΓβηβ βαιη, ϋίεεοαΐ, (,'ίιϊ

β«< /!/ι'μ Ιιηβ ( 1. Ηβρ. 20. 27) ? 8ΐο 3οΙοηι «ρρβΙΙβνίΐ

ειιπι ραιΊίιιι οάϊο ρΓυρηί ηοηιίιιίδ, ρ:ιιΐίιιι ^ϋηϊΙΟΓΪδ

νϊΐίΐηίοιη ιιοοηβ, δρ6Γ.ιη$ Γογο πι Ιιοε ρβείο ]ιΐ5ΐϊ Γ.πιι:ι

εοΐι(:ιηιϊιΐ3Γ6ΐιιΐ' : ΙκιικΙ ΊιιίεΙΙϊςβηβ Ιιοιιιίηεηι ηουΐίβηι

ί11ιΐ8ΐΓ6ηιηυβ Γεϋιΐϊ 8θΙεΓ6, ηοη ρι-ο,ϊειπίοπιπι ι1:ιιί-

Ι3ΐβ, 56(1 3ΐιίηιϊ νΪΓΐυΐβ. Αι ηοη ίιίιΙι•ηι Γεεΐΐ 1κ•;ιΐιι>

1)»\\ά. Νβςιιε βιιϊηι ρβΐπ'δ εοςηοηιβηΐο νοειινίι ΠΙιιηι,

(]ΐκιηκμιπιΐ) ϊβ ιμιοιμιο ΓιιΊι 3(1ιηο(1ιιηι ηοιηίΐϊδ 61 εοη-

ΙειηρΙυβ : ηεφιβ ιιιιάΌ δΐιηρίϊεϊηιιβ ηοηιϊιιε άεδϊςηανίΐ,

δειΐ (1ί£ΐΜ(3ΐί5 61 ρηηεϊρ3ΐιΐ8 Ιίΐιιΐο. ΙΙδηυε 3(Ιεο ριιηιηι

30 οιηη'ι ηιηίονοΐοηΐϊη »6Γθ1)ηι 3ΐιϊηιιπη. Ριοίηιΐε Ιιι

ηιιοηϋβ, ε3ΓΪ8δίηΐ6, Ιιιιιιο Ίιτιΐοηδ , ίΐίικί ίη ρπτηιβ ά'ι-

δείΐο, ιιε υηιηηηιη ίιιίηιίι ιιηι ούίοδϊβ ηοιηϊιΓιοιίδ, 86(1

ηοηοηΠεϊδ ροιϊυδ αρρεΙΙεδ. Είειιΐηι 8ί 08 ηδβιιβνεΐ'ίΐ

οιιηι ςυί Ι3?$ϊ1 Ιιοηοπβ οοβεηιιϋηυβ ηηηιϊιιΐΐιυ» »ρρεΙ-

Ι.ΐΓβ, 3ΐιίιηιΐ5 Ιιχο 3θάϊεη3 3 Ιϊη^ιι» (Ιυείιΐδ ηοη ΓβΓιΐξϊοΐ

ειιηι ϊ Ι Ιο γοιΙιγο ίη ςΓηΐϊαιτι. Νιιιι ϊρδ.ι νβΓΐ>3 Γβηιεύϊιιιη

επιηΐ (ΐρΐίπιιιηι υΐεεήδ ίη εοηΐβ Ιυηιβδεεηΐίβ.

7. Οαν'κΙ α ηοΜ* ΐτηϊίαηάια. — ΙΙχο. ιιιιιιο Ιθ(]ηιιΙιΐ5

δΐιιη, ηοη Ι;ιιιΐυιιι υΐ Ιβυϋβπιυδ Οβνίϋεηι, 50(Ι ιιι χιτιιι-

Ιοππιγ ςυοςοβ. Ηιιηο ϊ^ϊΙιιγ 1ιίδΙηΓΪ3Πΐ ίη δυο ηοίδίριο

οοΓϋβ δϋίί (ΙερίηςβΙ, οοιιΐρηιρΙ:ι1ίοηβ νείιιΐί ηηηιι 35-

δίιίαβ ίη ιιιοιιΐο (Ιοίίιιειιηδ 5ρ(Ίιιιιθ:ΐηι ί!ΐ3ΐη (Κιρίίεειη,

ίρδίιηι 53ΐΊΙΐΜη ίηΐυδ ϋοΓΠΐίοιιΙοηι , δοιιιικιηιιε ροιίικίο

ιιί ε3ΐειΐ3 νίηοιυιιι , ε]αδ ηυεηι ^Γβνίδβϊιηβ Ιχ&εΓηΐ

οΊχιγχ δυ1)]εεΐυπι ; ϋ.ινϊιΙ ίηιηιίηοιιίειη ιίοπιιίοιιΐί ,

ρΓχβειιΐοδ ιηίϋΐβδ, 61 3(1 εχάειη 3(ΙΙιογΙ»ιι16$ ; 1)(•3ΐιιηι

ίΙΙιιιιι ρ1ιΊ1θ5ορΙΐ3ΐιΐεηι , Ιιοε 681, 61 βυηηι εΐ ϊΙΙοπιηι

ίΐ'.ιιη εοΐιϋιεηΐεηι, ειιηκριε φΐϊ ιηιη πιυΙΐ:ι ρεοεβνεηΐ,

εχοοδβηΐεηι. Η*ε , ίικρικιη, ιιοη δοΐιιηι ίη .ιηίιιιο <1ο-

ρίηχΛίιιιΐδ, νοπιιιι εΐίβηι ίη εοηδεδδίΐΗΐδ ίηΙεΓ ιιοκ π•-

δίϋιιο 1θι]ΐΐ3ΐηιΐΓ : 1ΐ35 3ριιι1 υχοι-επι, Ιΐ35 βριΐίΙ Ιίοοη»

ΓΓεςυβηΙβΓ τεηονεηΐϋδ ηβΓηιίοηβδ. Ειοηίιη δίνε (1ε

Γβ^β Ιοςυί νοίεβ, βεεε Γεχ : δίνε Λκ πιίΐίιίΐιιΐδ, δίνε άα

Γβ ΓαΓηϊΙϊαΓΪ , δίνε αΌ ροοίίείκ είνίΐίϋυδςιιε ηβςοίί'Μ ,

\Ί(1ε1)ίδ ίη δεΗρΙιιΗδ Ιιοπιτη οηιηίιιπι ιιιπ^ικιηι εορϊ.ιιη.

Ηιι]ιΐ5ηιοι1ί οοηιηιβπιοΓΛίίηηββ ηι.τιίιιιαιιι ,τΗΌπιηΐ ιιΐί-

1ίΐ»ΐειη. Ιπιρθ5δίΙ>ίΐ6 εδί εηίιη , ίηιροδδίυίΐε, ίιιφκιιιι ,

631, 3ΐιίιιιιιιη ίη Ιιπ]ιΐ5ηΐ0(1ί ηίδΙΟΓΪίδ νεΓ5»ηΐεηι, 3 ειι-

ρΊ(Ιίι»Γι1)(ΐ5 δΐιρβΓΒΓί. Εγ^Ο ηε Ιεηιριΐδ ίηιιΐίΐίΐιτ εοηδίι-

Ι113Ι11Π5, ηενε νίι.ιηι ηοδίηιηι ΓηΐδΐΓ3 Ιεηιηιΐδ ίη ηιιμίι

ίιιερίίδ αε δυριτνϋοβηείδ, ΓιιΠίιιιη νίπιπιιη (Ιίδωιιιιι*

Γ63 §65135, 36 ίβ Ιΐίδ 35510*06 ϋίδ56Γ3Πΐυ8. 0(10(1 51

ςυίδ ίη εοιίδβδδυ νοίυεπί βιιΐ ΰε βρεείηειιΐίδ , 3υΐ (1β

ειικο ειρκιΓίιιη, βιιΐ ιΙο Γβουδ ηίΙιίΙ .ίιΙ Ιβ ρεΓίίηειιΐϊΙιιΐδ

νεΓΟβ ΓβεεΓβ, 31) ίΐΐβ ηΐ3ΐεπ» Γβε βυπι Γβνοεβδ, βι ίη

ε]ιΐ5ΠΊ0(1ί η3ΓΓ3ΐϊοιΐριτι ίηοΊιο.ΐδ, πιιο 5ΪιτιιιΙ εΐ ριιι^αΐίδ

3ΐιίηιίδ, 61 νο1υρΐ3ΐβ, ηιιηε ροηειιΐο οβγο.ίΙ , άεΙβεΟΐί,

(1ειιί(|ΐιο ΐρδί ηιίΐΐ'* 3ε ρΐβο.ηοϊΐεδ ει^α ειιηείοδ ηκιΐι:

(Ιο ηοοίδ ηιοΓίιοδ Γαειί, εχ Ιιιιε νίι.ι ηιί^τοηιιΐδ, ίη Γιι-

Ιιιγο δχειιΐο ηιιΙΙιιιιι Ιι.ιΙιεηίοί ίηιιιΓιοιιηι, οοηι βΐί.'ΐηι

χΙβπι.Ί 6οη36'|ΐι;ιηιιΐΓ, »Γ;ιΙί3 εΐ Ιιοιιίΐιιΐε Ιΐοηιίηί ηο-

δίΓΪ ί('5ΐι ΟΐΓΪδίΙ, οοί ςΙοΓΪΒ ίη δχοιίι. Ληιοιι.
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ΙΙΟΜΙΙΛΑ Η.

ϋιωά ηιααιιηιη •/< οοηηηι, ηοη ΙανΙιιηι εχετεετε νϊτίαΐαη,

νετατηβΐίαηι ΙαηιΙατε : ηιιοάηηε Ωανϊά τηαρηϊβαηώι$

Ιτοραιιηι βΤϊΧίτΗ ρατεεηάο ίίαηΐϊ , ηηαιη ρτοιίταίο

ΟοΙΐαΐΗ :φωάφιι• Ιιινί (αεϊεηι ηιαφ ρτο(νβηΊ ίίίιϊ φιαιη

ϋιιύΓι : άι'ψίο εχενααύοηε χράια αριιά ΒαύΙεηι.

Ι. Ιαηάατε ητΐηΐβ ρταά'ιιο* ρτοάαΐ. — νοβ ςυϊιίεηι

ηιιρβΓ Ιβικίβδίϊδ 03νί(1ειη οΐ) ηιηίοηιηι ΐοΙβΓπιιΐϊηιη ;

ββο νίείδδίπι 3ϋηιϊΓ.•>1)αΓ νεδίι-βπι βΓ£3 ϋβνΐϋβιη οειιε-

νοίοηΐ'ιβηι 30 03Π13ΙΪ8 βΙΓεεΙυπι. Νοη ειιίιη οροιίεΐ

3ΐΙΪΓ0 ηιοιίο εϊ αιπιυΐαπ νίπυΐεηι , νβηιηιείϊβπι βοβ

ηυϊ ν'ΐΓΐυΙβηι 3ΠΊρ1εοΐυιιΙυτ, Ιβυάίουι ενεΙιεΓβ, εϊ 3(1-

ιηΪΓαηι1()5 ρηνύΊεβΓΟ , ηοΐιίδ ΙΥιιοΐιιιιι ηΐίηυεηι οιπικριο

1ιαυ<1 τυίςβίΐΐη βίΓβΓΐ : φιοιιι.-ιιΐιηοιίοπι βχ 3<1νβΓ80

ρτ3νίΐαΐειη ηο:ι υεηιιιΐηπ Ιηηίαηι, νεπιηιβιίϊηι ίιι 63

νίνβιιΐβϊ ΐ3ΐ«ΐ3Γβ , βυρρίίείιιιη Ιιαικί ηιο(1ΐοεΓ8 ηοοϊβ

ρ:\τ;ιΙ : οι δ'ι Γ»δ εδί (ΐυίίΙα'Βπι ηονυπι εϊ ααΊηίηικΙιιηι ά\-

οβΓβ, ^ΓηνΊϋδ *ιΐ| ρΐίαιιιη πιηηεΐ ίΙΙοδ, ηιιηιη ΊρδΟδ ηυϊ

να»\η νΐνυιιΐ. Μ (ΙβεΙ.ίΓαηδ Ρβιιίαδ, ροδΐ83(|ΐΐ3ηι οηιηεπι

ιιιβϋΐϊ* βρβείβηι εηιιιηεΓ3δδβΙ , Βοευδηδδεία,ιιβ οιιιηβδ

ιριΊ Ιε^εδ Πει οηηοιιίεαηΐ, άε ΠΙΐδ ίρβίδ 8υ1>]ίοίΙ : βιη

πιπί Οβΐ]ιι$Γιιϊαηιηοιιεηΐ, ψιοά ςαΐ ίαίϊα (αάιιηΐ, άϊρηϊ

ίΐιιιί ίηοτίε , 7ΐοη :οΙιΐιΐι εα (αάιιηΐ, ίειΐ εΐ εοηιρΐοοαηΐ

ΐΙΙιι [ααεηΐε* : ϊάεο ϊηίΧοιιαΰΊΙϊ» ε», ο Ιιοηιο ( Λοιιι. 1.

52. ει ε. 2. ν. 1). νίϋββ βιιηι ϊΐα Ιοηυί υΐ οςίεικίηΐ Ηοο

6δδε ςΓ.ινΊηδ ίΐΐο. Νηιη ΙβηϋηΓε άεΐίικμιεηιεδ, α,υοά αά

δΐιρρϋοΊϋη) ροπ'ιηεΐ, Ιοηββ ρΐιΐδ ε$ι ςααηι άεΐϊηο,υβι-ε :

\ά(\0Β }υκ ηιεπίο, (}ΐΜ3 Ιιοο δϊΐίΓΓηβϊυηι ρι-οίίοίδείΐιΐΓ

31) αιιϊιηο ρΐαηο οοπυρίο , βΐ ϊηδαηαϋϊΗ πιογ1)0 ΙαΙ>ο-

Γ3ΐιΐε. 8ϊιΐϋΐϋβηι ίδ ςιιΐ (Ιϋΐη ρεοεηΐ, οοικίειηηαΐ ροεο3-

Ιιιιιι Μΐιιηι , ροΐεπί ηΙϊ<|ΐι:ιηϋο Ιεηιροπδ ρΓΟξΓβδδυ :κ1

εβ ΓβϋΪΓβ; ςιιί νβτο ΙαυάβΙ ιι>»1αϊ;ιιιι , ίδ δείρδυηι ρπ-

νονίΐ οιΐΜΐίυηε, ψιηπι αίϊοΓΐ ροβηίιοηΐίί. ΡγομκΙο ιηβ-

Γίΐο Ραυίαδ ρΓοηυιιΐίβνίι Ιιοο ϊΐ Ιο εββε βπνϊυ». Ιιηηαβ

δΐευΐ ιιοη Ιαηΐιιιη ϋ ςυϊ ρΓανα Γβεϊιιηΐ , νοΓυηιοΙίαηι

ςπϊ οίεδ Ιαικίβηΐ 30 ρΓδεάίοβηΐ , εβιηίΐεηι , ηυϊ οιϊοπι

ΒΓβνίηΓειη ρΐΕηβιη βοΠϊυηΐϋΓ : ίΐβ ςιιϊ 1>οηοδ Ιβυάί&ιΐδ

νείιιιηΐ 30 ρΓ»(ΙΊθ3ΐιΙ , οοΓοηηηιιη ίΐΐίβ ΓεροδίΐβΓϋΐη

Γιαπί ρβπίοϊρβδ. ΟικκΙ ίρίιΐιιη ίΐα οβδε ε δοπρία™ ΗεεΙ

ρεΓδρίοβΓΟ. ϋεηδ εηΐιη ϋα ΙοςιΓιΙυΓ ΑΙΐΓβΙιοε : Βεηεάϊ-

αιιίίΰιΐ! (Μ οβηεάϊεαιη, ει τηαΐβάΐεεηύοηί ί'ώϊ ηιαίεάϊοαηι

( ϋεη. 12. δ). ΙιΙεηι ϊη ΟΙγηιρϊεΐδ οεπηιηϊηϊϋυδ βοοί-

<16Γ6 νϊ()εΙ)ίΐ ςιπνΐδ. Νεςιιε ειιίπι αΐΐιΐβΐη Ιαηΐυιη οογο-

ιι.ίιι) βοδίηιΐδ, ηεςυε ςιιί 1»1)0Γ8ΐη 30 δυιΙοΓειη ρεΠυΓιΐ

ιηοίΐο, νβπιιη ει ίδ ηυϊ Ιαυύαΐ νϊοΙΟΓβπτ, ηοη ηιίηϊηιβιη

1;ιυϋίδ ϊΐΐίιΐδ νοίιιρίβίβιη άβοβΓρ'ιΐ. ΟυβρΓορίεΓ ει ε{[0

ηοη δοΐαιη βεπεΓΟδίιιη ϋΐϋπι 30Πΐ38η3ΐιϊιηϋηι οΐ) αηϊπτί

ρΙΓιΙοδορηίίΐη 1)εαΐιιπι ρΓΧ(1ϊεο , νεΓϋπι ει νοδ οο 6ε-

ηβνοΐααι ογ^» ϋΐυιη αηίιηυαι. 111ε ηϊΐτιςιιε οβΓίανίΙ βο

νίοΊι , οοΓοηβηκιιιο Ιυΐίί : νοδ βαΐεηι ςιιϊβ νΐοίοπαηι

Ιιιυύβδίϊβ, ηοη ηιειΙϊοοΓεηι οογοικο ρβΓίειη νοοϊ» Ιιιϋδΐϊδ.

1)1 ϊβίΐιΐΓ ιώεποΓ $ίι τοΜβ ίδΐβ νοίορίβδ , ηο Γπιοΐϋϊ

ηηιιηϋαηΙϊοΓ , η&κιΐυπι ΓβΓιηυαδ ςιιοςιιε Ιιιιίιιβ Ιιϊδίοπ»

ριιπεδ νοϋϊδ ρεΓδο1ν;ιηιιΐδ. ϋυπι ηίδΙΟΓΐ* δΟΓΪρίΟΓ ευιη-

Γη•;πιθΓ»δ8βΐ νεΓυβ , ηιπ1)ΐΐ8 ϋανϊίΐ εχάειη ΓερΓοηπνίι ,

&ιιΙ)ίεοϊΐ : Νοη ρεηηίιϊΐ ί11ϊ$, «ί ιητρετεΜ εΐ οεάάίτεηΐ

8ιιύΙ (1. Βε^. 24. 8 ) : δΐιηυΙ βΐ ϋίοπιπι βηίιηοδ βΛ

ετϋειη ρΓΟιηρίοδ, ει 1ιυ]υδ ίοτίΗπάίηεπι άοηιοηδίΓαΓβ

νοίεηδ. ΑΙ ηιυΐιΐ ϊίηο αυι νϊάβηΐϋτ ρηίίοδορ^βπ ,

εΐΐαιηίϊ ϊρδϊ ίιι δε ηοη ΓεείρϊυηΙ Ιιοιιιίι-ίϋίιιιιι , ηοίηιιΐ

13111811 3ΙΪ08 (]ΐιϊ ε:ι:(Ιοιιι ρ:ΐ]';ΠίΙ ιιιΐιίΐΐιτο. Α( ΙΙΟΓΙ Π:)

ΠιινίιΙ, »ι.:,1 ρεπικίε 30 δί ιΐΐ'ρο.ιίΐιιιιι αϋηιιοά βεοορϊδδεί,

Ργο ςυο πιΐίυιιεηι γο(1(ΙΊιιιπι5 βδδεί , ίΐ:ι ηοη ΐαιιΐιιιη

ίρδο ηοη ηΐΐϊςίΐ ΙιιίιΐΗοπη), νοπιηι ειίαιη ;ιΙίο5 οοεκΙεΓΟ

νηίβηίοδ οοεΓουϊΙ, δηίεΙΙοδ ορίΊηιηδ ει οοΓροηδ ευ$ιο<

ρνο Ιιοδίε Αιείιΐδ. Ιοηυε ηοη βοεπαηία νεΓΟ, η;υϊ ιΐίοηΐ,

Ιι.ινίιΙΐΊΐι ί(1 ΐεηιρπι-ΐδ ίη ί,'Μνϊΐίί ϊηο'κΐϊδδε άίδοήπιοη ,

ί|υηπι ίρβυιη δβϋΐεηι. Νεηυε εηϊηι Ιενε οεΠίπιειι ρε-

ΓίΐΊΐΙιιηιηιιε δυδΐίηευ3(, ιΐιιιη οηιηίηιΐδ ηιοϋίδ οοιιϊΙι.ιινγ

ϋΐιιιη 30 ίιΐδϊ(1ίίδ ΟΓΪρεΓε , ηυηδ εϊ ρβΓ3ΐ)3ΐιΐ ηιίΙϊιε$ :

ηοηυβ ρεΓ'ιικΙε ηιεΐυε1>:ιΐηε ίρδεοεοϊιΙεΓειυΓ, αο Γοηιιϊ-

(ΙίίΙκιΐ ηε ςυϊδ ηιϊΓιΙιιιη ϊγββ οοκεηυεηδ ϊιιίεΐ'Πΐ'ειχΊ Ιιο-

ιηϊιιεηι : (.'ηιιιιριβ οΐ) <:μι>:ηιι ε]ιΐ8ΐηοϋϊ εηιιιηιειιΐιΐδ ε?1

εχπίϋϋΐίοικ'ΐιι. Αίςυε ίΐΐί ηυϊϋειη 3οευδ3ΐ)3ηΙ, 3εευδ3-

Ικιΐιιι1 «ιιίειη δ.ιίιΐ (ΙοΓηιίεηδ , δοο! ιΙιΊπκΙιΐ ϊηίηιίευδ ,

ϋευδ νεπ> ΐικίεχ ει•;ιΐ , η ο 0:ινκϋί δεηΐεηΐϊβηι οοπΠγ-

ηιανίι. Νεηυε εηΐιη αϋ$η;ηε ϋεί ρΓΧδίαΊο νβίαϊδδει ίΙΙοβ

ΓιίΓοηΙεβ νϊηοεΓε : 80(1 Ιιγρο 6Γ31 Οβϊ βΓ.ιΓια ϊη ρΐΌρΙιείχ

1;ι1»ίϊ> Γεδϊάεηδ , ηιιχ νοΙυΓι δυαϋεΐηηι (|ΐι;ιηιιΙ.'ΐιη α^ιίε-

1) ίι ίΐΐϊυδ νεΓοίδ. ΤαπΊΒΙβί ηοη Ιενε ηιοηιοηΐιιιη ει

Ι).ι\ ίιΐ Ιιιιε ηΐΐιιΓιΐ, ιριί ηιιοηίηηι ίΐΐοδ διιρεηοΓε ΙεηιρΟΓβ

8Ϊε ϊιΐδΐίιηοΓίΐΐ , ίϋείΐΌο ίιι :ιι ■ιίπιΐο εεΓίαηιϊηϊδ ρ3Γ»ΐοδ

ΐΐΐοδ ηε ηιοπ^εΓΟδ τερεΓΪΙ. ΡΓ:κΓυοΓ3ΐ εηίηι ί11ϊ$ ηοιι

υΐ 1)ε1Η (Ιυχ ιηίΐίΐϊϋιΐδ , δβιΐ ιιΐ δαεεΓϋοβ , ]αη)(]υε δρο-

Ιιιικ'3 ίϋ3 ('πιΐ 80θ1θ6Ϊ3.

8ααηβάηιη οβ'ενί Ώεο Όανΐά , νηηχοΐαηι ντατη. —

5ίθ (111(.ΊΓ13ιΙΐιΙιιι]|ΙΙ)Ι «Ιϊηΐΐϊδ ερΪ80θρΐ δΟΓίίΙΙΙδ ηιιιιιιΐδ ,

3(1 ίΙΙΰδ οοηεΐοηεπι Ιι3ΐ>εο3ΐ , 30 ρθΓ»εΐα οοηεϊοηϋ δ3-

εΓίΙίείιιπι ουίηϋΐ, ί«1ςυε ;ι<1ιιιϊι•;ιΙ>ϋο ιριοίΐιΐηιιι (ϋε1ιΐ({ΐΐ6

ΐιιΐΊ'ειΙίΙιΊΙε, ηοη ηιαοίπίο νϊΐυΐο , η 1 1 1 οοείδο η^ιιο, $0(1

ςυο<1 Ιιΐδ <:ι•ίΐΐ ιηιιΐΐο ΙιοηοηίίοεηΓιυδ, ηΐ3η$ιιεΐυϋίιιειη

ει ΙΐϋΐιιηιιΊΐ;»ΐειη οΟεί'ΟϋΒ 1)•ό , 3ΐςυε ίΓΓαΙΐοηαΙιΠϊ

ηηιπή πιοΐιι ηΐ3εΐαΐο, οεοϊδΛςιιε ΪΓαοιιηιΙϊη, ει ηιοπίΐί-

οαιΐδ ιΛΒιιι1)γΊ8, ςαοε βιιιιΙ βιιρεΓ ΐεΓΓβπι. Ει Γ:>οΐυ5 ε&ι

ϊϋειη Ιιιηι νίοΐϊιιιη , Ιπιη ?:ΐι ΓΐΙΪ«•:ιΐιΐί , Ιιιιη :ι1ΐ;ιΐ'ε ( Οι!.

3. δ ). δϊςυί(1εηι ει Γ3ΐΐο ςυα; οΙΓθγοΙμΙ ιηαηδυείιιύϊηειιι

αΐηυβ 1ιιιιη:>ιιίΐ;»ΐειη, ει ϊρδ3 Ιιιιηι:ιιιίι»δ 3ε ηιβηδυείιιϋο,

(Ιβηίηαβ οογ ϊη ηαο 1ια:ο οΙΓεΓε1)3ηΙϋΓ , οηιηία ογϊιιΙ

ε]ιι*ϋειη Ιιοηιϊηΐδ.

2. Ροδίεβφίβιη ι§ΊΙπγ Ιιηηο ίηιηιοίηβδεί ρΓτο1αΓ»ιιι

νίΐ'ΐπιι;!ηι , ΐιιηο νϊοίοπίπι ΓβΐυΙϊΙ , ηεςιιο ηυί(1ςιι»ιιι

ρηείεπηϊίίΐ ςυού ηο" ΐΓορχυπι δρεοΟΓεί, δΐίΓΓι-χίι ιαη-

(Ιβηι ηοΓυπι εοι Ι3ηιίηιιηι ηιαίεπβ δβΰΐ, ει ε^Γεδδϋδ εδί

ε δρείαηεβ, Ί^ηβπΐδ οηιηϊυιη ηυχ βεβίβ ΓυεΓβηΐ. %)«-

»η$ εεί ιιηΐι'ΐη ρο$ι ϊΙΙιιτη εϊ Ωίΐυΐά ( 1. Β.ε$. 24. 9 ) ,

ΙϊΙιβΓΪδ (Ιεϊηεερδ οουΐίδ εβεΐϋηι ϊηΐηεηδ , 30 Ιιιηι ΐειη-

ροιίδ ηιηβϊδ κ»ιιι1εηδ, ςιοιη οαπι 0οϋ:ιΐ1ι ρπιβίΓβνϊδδεΙ,

30 1)3γ1)3γϊ εηριιΐ 3ηιριιΐ3588ΐ. δϊιιυϊίίοιη Ιι;εο ίΙΙ» ιη.ι-

ΚηΊΓιεβιιΐϊοΓ εΓ3ΐ νΊοίοπβ, Ιιιε ηιηβηίΠεβηΐϊοΓα δροΗ:>,

Ικι ο ρΓ*άα ϊΙΙαίΐΓΪΟΓ, Ιιοο βίοποδίιΐδ ΐΓορχυηι. Ν;ιιη

ΐΙΠο ει Γαηϋα ει Ι3ρίόί1)ϋδ ει βοϊε Ι)3ϋ603ΐ οραβ : Ιιίε

νβΓΟ ουηοω ρηια*βηΐΐ3 Γ3ΐϊοηεη;υε ρεΓβοΐη δυηΐ, 30 δϊηβ

ΒΓΠΐίδ οοηΓίβΊι νϊοίοπβ , »1ς«ε ΐηοΓϋβηΐυηι Ιτορχυτη

8ΓεοΙηηι εδί. Ιΐαςιιε ΓβόϋΙ ηοη 1)αι•1>3π ίΐϋϋδ εβρυΐ

β6δΐ3ηδ , δειΐ αηΐηαϊ εοιηηιοΓιοηεπι Βοϋϊΐαηι , 88(1 ΪΓΟίη

βηεΓν3ΐ«ηι : ηεςηε 1ι*ε δροϋβ τεροβοΐΐ ίεΓΟδοΙτηικ ,

δεά ίη οχΙο , ίηο,υε δΐιρβΓηβ ίϋβ οϊνίΐηΐβ. Νυηο ηοη

εηΟΓοαβ ηχ01»^5 ουνΐαιη νβηίο1)3ηΙ Γοηϊιηχ οιοίρΊεηΐεβ
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Μ; ϋΛνίΠΕ ΈΤ ΒΑϋΙ,Ε ΗΟΗΙΙΛΛ II.

ιίΜΙΛΙΛ Β'.

'ϋζι μέγα άγαθύγ ού τύ μετιέναι μόνοι• άρετήν,

ΛΛΛ.ίι χαϊ τύ έχαντεϊν άρετήν καΐ δτι μείζον

ϊστησε τρόχαισν φεισάμενος ΐοΰ Σαοί>Λ ό

Δανΐδ, ή δτε ιόν ΓοΛιΙιΙ) χατήνεγκε • χαΐ δτι

εαυτόν μάΛΛον η τον ΣαούΛ ύφέΛησε τούτο

χοιήσας ■ χαϊ είς τήκ άχοΛογίαν αυτού ϊιχν χρύς

τύν ΣαούΛ.

α". 'ΊΓμεϊς μέν πρώην έπηνέσατε τδν Δαυίδ της ανεξι

κακίας* έγώ ίέ Ομάς έθαύμασα της περ\ τδν Δαυίδ «

εύνοιας τε καΐ φιλοστοργίας. Ού γάρ δη μόνον τδ μετ

ιέναι χα\ ζηλούν άρετήν, άλλα κα'ιτδτοϋί μετιόντας

έπαινεϊν χα\ θαυμάζειν, φέρει τ:νά μισθδν ήμίν ού

μικρόν • ώσπερ ούν ού μόνον τδ ζηλούν χαχίαν, άλλα

κα\ τδ τους έν αύτη ζώντας έπαινεϊν, φέρει κόλασιν

ού την τυχούσαν ήμίν, κα\ εΐ χρή τι κα\ θαυμαστδν

ειπείν, αυτών των έν πονηρία ζώντων χαλεπωτέραν.

ΚαΙ δτι τούτο έατιν αληθές, δείκνυσιν δ Παύλος έν οΤς

^ησιν • επειδή γάρ κακίας άπαν είδος ήρίΟμησε, και

τών καταπατούντων τους τού Θεού νόμους χατηγό-

ρησεν απάντων, έπήγαγε λίγων περί αυτών εκείνων

ΟΙτινες τύ δικαίωμα τοϋ θεού γνόντες, δτι οί τα

τοιαύτα χράσαοντες &ζιοι θανάτου είσϊν,ού μόνον

αυτά χοιούσιν, άΛΛά χαϊ συνευδοχοϋσι τοις χράσ-

ϋΌνσι• διύ ά>•«χοΛόγητος ε7, ώ άνθρωπε. Όράς

δτι διά {760] τούτο ούτως εΐπεν, ίνα δείξΐ) τούτο εκεί

νου '/αλεπώτερον δν. Τον γάρ άμαρτάνειν τδ καΐ

έκαινίίν τους άμαρτάνοντας, πολύ μείζον είς κολά-

αεως λόγον • χαί μόλα εικότα»; • διεφθαρμένης γάρ

4σ« γνώμης χ«1 ανίατα νοΊούσης αύτη ή ψήφος. Ό

μέν γάρ μετά τού πλημμελεΐν καταγινώσχων της

αμαρτίας, χρόνω ποτέ ίαυτδν δυνήσεται άνακτήσα-

οβαι • δ δέ επαίνων πονηρίαν, τής έκ τού μετανοήσαι

θεραπείας έαυτδν άπϊστέρηο«ν. "Πστε εϊκότως τούτο

εκείνου χαλεπώτερον δ Παύλος είναι άπέδειξεν ι•.

"Οσπερ ούν ούχ οί τά φαύλα πράσσβντες μόνον, άλλα

χιΑ οί τούτους έγχοψιάζοντες, της αυτής, ή χαί

χαλεπωτέρας, έκείνοις κοινωνούσι κολάσεως • ούτως

«>ί τους αγαθούς έπαινούντες χ*\ θαυμάζοντες, συμ-

μεριστα'ι τών έχείνοις άποκειμένων στεφάνων είσί.

Κα\ τούτο αύτδ πάλιν άπδ τής Γραφής έστιν ίδεϊν.

Πρδς γάρ τδν 'Λβραάμ διαλεγόμενός φησιν δ θεός •

ΕΪιΛογι'μτω τους εύΛογούνζάς σε, χαϊ τους χατ-

αρω/ιένους <τε χαταράσομαι. Τούτο χαί έπ\ τών

"Ολυμπιακών αγώνων συμβαίνον ίδοι τις άν. Ού γάρ

ο τδν στέφανον περικείμεν*ς αθλητής, ρύδέ δ τους

πόνους υπομένων καΐ τους ίδρωτας μόνον, άλλα καΐ

6 θαυμαστής τού νενικηκότος ούκ όλίγην έκ τής

«ύφημίας εκείνης καρπούται τήν ήδονήν. Διά τοι

βούτο ούχ\ τδν γενναϊον εκείνον τής φιλοσοφίας μα

καρίζω μόνον, άλλα και υμάς τής περ\ αύτδν εύνοιας.

Έπάλαιιε μέν γάρ εκείνος, κα\ ένίκησε, και έβτε-

φανώΟη * έπαινέσαντες 6έ τήν νίκην ύμείς, ού μικρδν

τού στεφάνου μέρος λαβόντες άπήλβετε. "Ιν' ούν

μείζων ή ηδονή γένηται καΐ πλέβν τδ κέρδος, φέρε

χχ\ τά λειπάμενα τής ιστορίας άποδώμεν ύμϊν. Είπών

γάρ 6 συγγραφεύς τά βήματα , δι' ών παρητήσατο

τήν σφαγήν, έπήγαγεν, δτι Ούχ ίδωχεν αύτοΐς

άνα&τηναι χαϊ άαοχκεϊναι τύν ΣαούΛ, δμοΰ καΛ

τήν εκείνων έπιθυμίαν τήν περί τήν σφαγήν, κα\

τήν άνδρείαν τήν τούτου δεϊξαι βουλόμενος. Καίτοι

γε πολλοί τών έχθρων, καΐ οι δοκούντες φιλοσοφείν,

• ΑΙίϊ πρό; τον Δαυίδ.

•• Ηβ^. ίίνβι ένομοβέτησεν.

Ρατβοι.. Γ,η. Ι,ΐν.

κάν αύτο\ μή καταδέξωνται άνελεϊν , δφ' έτέρ<ν»

άναιρεϊσθαι μέλλοντας ούκ αν Ιλοιντο κωλΰσαι. Ό δΐ

Δαυΐδ ούχ ούτως, άλλ' ώσπερ τινά παρακαταθήκην

λαβών, κα\ μέλλων αυτής εύθύνας διδόναι, ού μόνον

αύτδς ούχ ήψατο τοϋ πολεμίου, άλλα χα* έτερους

?ο»λομένους άνελείν έκώλυσε , σωματοφύλαξ αντί

πολεμίου γενόμενος χα\ δορυφόρος άριστος. "Οστε ούκ

άν τις άμάρτοι τδν Δαυίδ μάλλον κινδύνω τότε περ•.-

πεπτωκέναι είπών, ή τδν ϊαούλ. Ού γάρ τδν τυχόντα

αγώνα ΰπέμεινε, παντι τρόπω σπουδάζων αύτδν έξ-

ελέσθαι της επιβουλής τής παρ' εκείνων ουδέ ούτως

έδίδοίκει μέλλων αύτδς άποσφάττεσθαι, ώς έδεδοίκει

μήποτε τών στρατιωτών τις ένδούς τώ θυμω διαφθείρτ)

τδνάνθρωπον διά τοΰτο κα\ δικαιολογίαν τοιαύτην

συνέΟηκε. Κα\ γάρ κατηγορούν μέν εκείνοι , κατηγο-

ρεϊτο δέ ό καθεϋδων, άπελογείτο δέ δ πολέμιος, έδίκαζ-,

[761] δ^ όθεδς, κα\ τήν τού Δαυίδ ψήφον έκύρωσεν.

Ού γάρ άνευ τής τού θεού ρ^πής ϊσχυσεν άν τών

μαινόμενων εκείνων περιγενέσθαι• άλλ' ή τοϋ Θεοΰ

χάρις ήν ή τοις χείλεσιν έγκαθημένη τού προφήτου,

χα», πειθώ τίνα δοϋσα τοις (5ήμασιν έκείνοις. Ού μι •

χρ&νδέ χα\ δ Δαυίδ συνεβάλετο• επειδή γάρ αυτού;

τδν έμπροσθεν χρόνον ούτως έπαίδευε, διά τούτο έν

τώ χαιρψ τών άγιόνων παρεσκευασμένους εύρε καΐ

είχοντας.^Ού γάρ ώς στρατηγδς στρατιωτών, άλλ'ώς

Ιερεύς, ούτως αυτών προειστήκει, καΐ ήν εκκλησία

τδ σπήλαιον εκείνο λοιπόν.

Κα\ γάρ ώσπερ τις έπισκοπήν λαχών, οϋτω Λρδς

αυτούς έποιήσατο δμιλίαν • χαί μετά τήν δμιλίαν

ταύτην θυσίαν άνήνεγκε θαυμαστήν τίνα και πα-

ράδοξον, ού μόίχον καταθύσας, ούκ άρνίον κατα-

σφάξας , άλλ' , δ πολλφ τούτον τιμιώτερον ήν ,

πραότητα χα\ έπιείκειαν άναθε'ις τφ θ^ώ, χ»! τον

άλογον καταθύσας Ουμδν, κα\ τήν όργήν άποκτείνας,

χαϊ νεκρώσας τά μέλη τά ίπ\ τής γης. ΚαΙ έγένετο

αύτδς χα\ ίερεϊον, κα\ ιερεύς, κα\ Ουσιαστήριον.Ό τε

γάρ προσενεγκών τήν πραότητα καΐ τήν έπιείκειαν

λογισμδς, ή τε επιείκεια και ή πραότης χαί ή

καρδία , έν ή" ταύτα προσεφέρετο , άπαντα ήν παρ*

αύτω «.

§'. Έπε: ουν προσήνεγκε τήν καλήν ταύτην θυσίαν,

χαι τήν νίκην άπτρτισε, καΙ ουδέν τψ τροπαϊω έν-

έλιπεν, ανέστη λοιπδν ή τών αγώνων ύπόθεσις Η

ϊαούλ, κα\ έξήλθεν άπδ τού σπηλαίου, τών γεγενη-

μένων ουδέν είδώς. Έξήει δέ χαϊ ύ Αανΐδ δχισΟεν,

έλευθέροις λοιπδν δφθαλμοίς πρδς τδν ούρανδν βλέ

πων, καΐ μάλλον τότε γαννϋμενος, ή δτε τδν Γολιάθ

κατήνεγκε, κα\ τήν τοϋ βαρβάρου κεφαλήν άπέτεμε.

ΚαΙ γάρ αύτη λαμπρότερα εκείνης ή νίκη, κα\ τά

λάφυρα σεμνότερα, καΐ τά σκύλα περιφανέστερα, καΐ

τδ τρόπαιον ένδοςότερον. Έκεΐ μέν γάρ κα\ σφενδό

νης έδεήθη κα'ι λίθων κα\ παρατάξεως• ενταύθα δϊ

πάντα 6 λογισμδς έγίνετο, χαί χωρίς δπλων ή νίκη

κατωρθού-ο <•, καΐ άναιμωτ\ τδ τρόπαιον ίστατο.

Έπανήει τοίνυν ουχί κεφαλήν βαστάζων βαρβάρου ,

άλλα θυμδν νενεκρωμένον χ<Α όργήν έκνενευρισμένην

κα\ ταύτα ούκ είς τήν Ιερουσαλήμ άνετίθει τά λά

φυρα, άλλ' είς τδν ούρανδν κα\ τήν άνω πόλιν. Νΰν

ούχ\ γυναϊκίς χορεύουσαι άπήντων, ταίς εύφημίαι;

« Κβ(5Ϊϊ άνα παρ' αυτού. Μοχ ϊϊΗοπι ουδέν τώ τροπιίι;»,

ΕιίϊΜ τών τροπαίων.

Λ ΚΡ£ίί ίίιΙΐΊΐιχατοιρΟιο-ΓΟ.

^0
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αϋτδν δεχδμεναι, άλλα των αγγέλων ό δήμος άνωθεν

έπεκρότει. Αγόμενο; τήν φιλοσοφίαν κα'ι τήν έπιεί-

χειαν. 'Επινήει γάρ τώ πολεμίω μυρία τραύματα

δοϋς, τδν μεν ϊαοϋλ διασώσας, τδν δέ Αληθώς έχθρων

τδν διάβολον πολλαί; κατακεντήσα; ■ πληγαί;. Ώσπερ

γάρ όργιζομένων ημών καΊ «τυχτευδντων, κα\ προ;

άλλήλου; συγκειμένων, χαίρει τε*α\ γέγηβεν έκεί-

νοςΐ>•ο&τω; είρηνευδντων κανόμονοούντων, χλ\ κρα

τούντων οργής, συστέλλεται πάλιν •κα'ι ταπεινοϋται,

[762] Ατε έχΟρδς ειρήνη; ων, κα\ πολέμιο; ομονοίας,

Χ3.Χ βασκανίας πατήρ. 'Εξήει τοίνυν ό Δαυίδ, δεξιάν

τής οικουμένης άντίρόοπον έχων μετά τη; κεφαλή;

έστεφανωμένην. Καθάπερ γΑρ έπ\ τών Αριστα

πυκτευδντων, προ της κεφαλής πολλάκις ο! βασιλείς

την δεξιΑν τοϋ πυκτεύοντος ή παγκρατιάζοντος

έ στεφάνωσαν οϋτω 6ή χα\ την χείρα έκείνην δ θεδς

έστεφάνου, ή τδ ξίφος Εσχυσε καθαρδν έξενεγκεϊν,

και Αναίμακτον τω θεώ δείςαι την μάχαιραν, κα\

πρδς τοσαύτην άντιστήναι θυμοΰ ^ϋμην.Ούκ έξήλθεν

έχων τδ διάδημα τοΰ Σαούλ, Αλλ' έξήλθεν Εχων

στέφανον δικαιοσύνης• οΰκ έξήλθεν έχων πορφυρίδα

βασιλικήν , Αλλ' εξήλθε περιβεβλημένο; έπιείκειαν

ύπερβαίνουσαν Ανθρωπίνην φύσιν, ίμάτιον πάσης

στολής λαμπρότερον.

Έξήλθεν Απδ τοϋ σπηλαίου μετΑ τοιαύτης περι-

φανεία;, μεΟ' δσης οι παίδες οί τρεις Απδ τή; καμί-

«ου. Καθάπερ γάρ εκείνους οΰ κατέκαυσε τδ πϋρ,

οΰτω χα\ τούτον ή πυρά τή; οργής ουκ ένέπρησε.

Κάκείνοι; μεν έξωθεν τδ πϋρ ομιλούν ουδέν έποίησεν

ουτο; δε ένδοθεν έχων τοϋ; άνθρακα; καιομένου;, κα\

τδν διάβολον έξωθεν ορών τήν κάμινον ύποκαίοντα,

Απδ τή; δψεως τοΰ έχθροϋ, Απδ τής παραινέσεως

τών στρατιωτών, Απδ τής ευκολία; τής κατά την

σφαγήν, ίπ\ τή; έρημία; τών βοηθησόντων, Απδ τή;

μνήμης τών παρελθόντων , άπδ τή; τών μελλόντων

Αγωνίας (χα\ γάρ τοΰτο κληματίδο;, κα\ πίσσης, κα\

στυππίου, κα\ πάντων τών τήν Βαβυλωνίαν άναπτόν-

των κάμινον λαμπροτέραν Ανήγε τήν φλόγα) ούκ

ένεπρήσθη, ουδέ έπαθε τι τοιούτον, οΤον είκδς ην,

Αλλ' εξήλθε χαθαρδς, κάΙ Ιδών τοΰ πολξμίου τήν 6ψιν,

εντεύθεν μάλιστα έφιλοσόφησεν. Ίδών γΑρ αύτδν

χαθεϋδοντα κα\ Ακίνητον μένοντα , κα\ ουδέν δυνά-

μενον έργάσασθαι, πρδς έαυτδν είπε • Πού νΰν 6 θυμδς

εκείνος; πού δέ ή πονηρία; ποΰ δέ αί τοσαΰται

μαγγανεϊαι κα\ έπιβουλαί ; ΟΓχεται «άντα εκείνα

κα\ άπόλωλεν ύπνου μικρά προσβολή, κα\ κείται

δεδεμένος ό βασιλεύς , ουδέν ημών περ\ τούτων

βουλευσαμένων, ουδέ πραξάντων. Έώρα καθεϋδοντα,

χα\ περ\ τοΰ κοινού πάντων έφιλοσόφει θανάτου.

"Υπνο; γάρ ουδέν έτερον εστίν, ή θάνατο; πρόσκαιρο;

χα\ εφήμερος τελευτή. Οΰκ άν τις άκαίρως κα\ τοΰ

Δανιήλ ενταύθα άναμνησΟείη. Καθάπερ γάρ εκείνο;

άνέο'αινεν άπδ τοΰ λάκκου, τών θηρίων περιγενόμε-

νος• οΰτω κα\ ουτο; άπδ τοΰ σπηλαίου, θηρίων έτε

ρων χαλεπωτέρων κρατήσας. "Ωσπερ γάρ τώ δικαίω

έκείνω λέοντες εκατέρωθεν παρεχάθηντο , οϋτω κα\

τβύτω λέοντες Αγριώτεροι πάντων, τά πάθη έπετί-

Οβτοε* θυμδς τών πβρελθόντων Ενθεν, φόβος τών

μελλόντων εκείθεν άλλ' όμω; Αμφότερα ούτος κατ*

έστελλε χα\ έπεστόμιζε τά θηρία, διδάσκων διά τών

έργων, ότι ουδέν άσφαλέστερον τοΰ φείδεσβαι τών

έχθρων, ουδέ σφάλε ρώτβρον τοΰ βοΰλεσθαι έχδικείν

έαυτδν χα\ Αμΰνεσθαι. Ό γοΰν βουληθε\ς έπεξελθέΐν,

[763] γυμνδς κα\ άοπλος και πάντων έρημος, καθάπερ

αιχμάλωτος παραδοθε'ις, ούτως έκειτο ■ δ δέ είκων χαϊ

παραχωρών •πανταχβΰ, χα\ μηδέ δικαίως έπεξελθεΐν

έλόμενβς, χωρ\ς μηχανημάτων, χα\ δπλων, «α\

ίππων, χαϊ στρατιωτών, τδν πολέμιον είς χείρ«ς

ελάμβανε ■ χαΐ δ δή μείζον Απάντων ήν, τδν θεδν εΙς

πλείονα εύνοιανέπεσπάσατο.

γ*. Ού γάρ διά τούτο μακαρίζω τδν άγιον εκείνον, οΰχ

ότι τδν έχθρδν ύπδ τοϋ; πόδα; είδε τους έαυτοΰ χεί-

μενον, Αλλ' δτι είς χείρας λαβών έφείσατο. Τδ μέν

γάρ τής τοϋ θεοΰ δυνάμεως έργον ήν, τδ δέ τής αϋτοδ

φιλοσοφίας. Πώ; ήν είκδς λοιπδν τους στρατιώτας

έκείνω προσέχειν; μεθ' όσης εύνοιας διακείσθαι πρδς

αύτίν; Ει γάρ μυρίας εΐχον ψυχάς, ούκ άν έτοίμως

άπάσας έπέδωκαν υπέρ τοϋ στρατηγού, έργω μαθόν-

τε; έν τή τοΰ πολεμίου κηδεμονία τήν περ\ τοϋ; βί-

κείους εδνοιαν ; Ό γάρ περ\ τους λελυπηκότας πράο;

χα\ ήμερος ών, πολλώ μάλλον περ\ τοϋςεΰνοϊκώς δια

κειμένους ούτως Εμελλε διακείσθαι- δ δή μέγιστον

ένέχυρον ασφαλείας ήν αϋτώ. Ούκ εΰνοΰστεροι δέ μό

νον, άλλα καΐ προθυμότεροι περί τοϋ; πολεμίους ζσαν,

είδότε; δτι τδν θεδν έχουσιν υπέρ αυτών πολεμοΰντα,

τδν άε'ι παρόντα τώ στρατηγώ, κα\ τά πράγματα

Απαντα έξευμαρίζοντα. ΚαΙ τώ Δαυίδ δέ, ούχ ώς άν-

θρώπω λοιπδν, άλλ' ώς Αγγέλω προσείχον. Κα\ πρδ

της Αντιδόσεως τοΰ θεηΰ μείζονα κα\ ένταΰθα τοϋ

διασωθέντος αύτδς έκαρποΰτο, χ»ν λαμπροτέραν ήρατο

νίκην, ή εί κατέθυσε τδν Σαούλ. Τί γάρ δν τοσούτον

έκέρδανε σφάξας τδν έχθρδν, δσον έκαρπώσατο φει-

σάμενος νΰν; Τοΰτο τοίνυν κα\ σϋ λογίζου, έπειδάν

λαβής τδν λελυπηκότα σε, δτι πολλώ μείζον κα\ κερ-

δαλεώτερον τδ φείσασθαι τοΰ διαφθεΐρσι. Ό μέν γΑρ

διαφθείρας καΐ καταγνώσεται πολλάκις έαυτοΰ, χαΐ

πονηρδν Ιξει συνειδδς, χαθ' έκάστην ήμέραν κα'ι ώραν

ύπδ τής αμαρτίας εκείνη; διωκόμενο; • δ δέ φεισάμε-

νο; κα\ μικρδν καρτέρησα; χρονον, γάννυται μετΑ

ταΰτακαίτρυφα, χρηστά; αναμένων ελπίδας, κα\τΑς

ΑμοιβΑς τής ανεξικακίας παρά τοΰ θεοΰ προσδοχών.

ΚαΙ εί ποτέ περιπέσοι τινί δεινώ, μετά πολλής πα^-

^ησίας απαιτήσει τδν θεδν τήν άντίδοσιν χαθάπερ

ουν χα\ ούτος απάντων άπήλαυσε τούτων, μεγάλας

χα'ι θαυμαστά; τής περί τδν έχθρδν τούτον κηδεμονίας

λαβών παρά τοΰ θεοΰ τάς άμοιβάς ύστερον. Άλλα

γάρ Εδωμεν καΐ τά μετά ταύτα. ΚαΙ έξήΛθε Δαυίί

έχ τον σπτ\Λαίον, φησίν, όΛίσω Σαοΰλ χαϊ έβόη-

£Τ«* όχίαω αύτον, ονζω Λέγων ' Κύριε μου βασΊ-

Λεν. Και άΗ6Λεψε ΣηονΛ όχίσω αύτον, χαϊ ίχνψβ

Λανΐΰ έαϊ πρόσωπον αύτοϋ έχΐ τή*• γήν, χαϊ προσ-

εχύνησεν αύτφ. Ταΰτα τοΰ σώσαι τδν έχθρδν ούκ

έλάττονα φέρει κόσμον. Ουδέ γάρ τής τυχούσης ψυ

χής ήν τδ μή φυσηθήναι ταίς είς τδν πλησίον εύερ-

γεσίαις, μάλλον δέ τδ μή τδ τών πολλών παθεϊν, οί

καθάπερ άνδραπόδων Λ, ούτως ύπερορώσι τών εύεργε-

* Κχιαχεννήσα; Κβ^ϊί, ιιιοΐίυϊ ηυϊπι ΗογοΙ. ςυϊ Ιι:0)ί1

χαταχοντίσι;. , ,

ί> Χαίρ;ι τε και τιΟηλεν Ιχίϊνος. ί!ίο Βε^ϋ.

' Οΰτω χαϊ τούτω λεόντων απάντων άγριώτερα πάθη »«1

δννατώτερα έπετίβετο. βίο Κβρϋ.

ί Κκ8• »ηυ5 εΰεργεσίαις χαβάπερ άνδραπόδων, ΟΠ1Ϊ55Η ίο-

ΙβΓροβίΙίβ.
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ΗΙυηι πιηι Ι;ιυοΊΙ)ΐΐ5, βεϋ 3ηζΰ1οτιιηι ρορυΐυδ β δΐιΐιϋιηί

αρρΙϋυϋοΙ)3(, 3ι1ηιίΓ3ΐΐ5 <•]ιι* ρΙι>1θ5ορΐΜ3ΐιι ι•ι ηυιηβιιί-

Ι;ιΐεηι. Αδεεηιΐίΐ οιιϊιιι Ιιοβίο νιιΐηετίϋυδ ιηηιιπιεπδ $αυ•

οί:ιΙο , υΐ ηιιϊ Ιαιηείδί δεΓΥ335εΙ 8:ια!θΓΤΐ , Ιοηιεη ίΙΙαπι

Γί'νβνΛ Ιιοδίοηι ι)ί»1ιοΙιιιιι πιυΐΐϊδ ρΐιιε,ίδ εοηΩχίΐ. δϊευΐ

βιιΐιη ιιοΐιίδ ρει• ΐΓΗοιικΓιηηι ιιιΙογ 1)08 ρυςιιβιιΐίόυδ ,

61 ιιιιιΐιιο εοηΩίεΐυ εοΐϋδίδ, ίΙΙβ ΐιιιιι βΐιικίοΐ , ΐιιιιι 1χ-

ΐ:•ΐιΐΓ : ίΐ3 ηβυίδ ρβεειη βΐ εοηοοπίίαιιι ΙΐϋΙιβηΐίΙκυ ,

ίιηιιιΐ|πβ π)θ(1οι•ηιιΐϋ)ΐΐ5 , ι-υκηδ εοηΐηιΐιίΐυι- αε <1ε]ίεΊ•

Ιιιγ, ιιίιηίηιηι ΙιΟδίίδ ρβείδ βΐ ίηίπιίειίδ εοηεοηΐίχ , βι

ίηνίιΐίχ ραΙΟΓ. Κ^Γ055115 681 ίβίΙΙΙΓ ΟίΛ'ΊίΙ , ιΐεχίηηι

ίΙΙ»ηι ΙοΙίιιβ 0ΓυΪ8 ρι-εΐίο ραΓβιη δίηιαΙ ευττι εαρΐΐβ εοΓΟ-

ιΐ3ΐ8π> κ«8θηβ. δίειιί εηίπΓ βχρβ ΙηιρβΓ3ΐοι•65 εΟΓυπι ,

ψιί νζκζ'κ: 8ε ίιι ρυςϊΐυιη εεΓϋπΓιηε £6δ86ΓυηΙ, αηΐε

εβριιΐ οοι-οηαιιΐ (Ιεχίηιη ηιιϊ ριΐβ'ιϋδ ηυΐ ρβηεπιΐίβ-

8ΐ;ε (α) : ίΐα ει ϋευδ πΐ3ΐιιιιη ίΙΙαιη εοΓοηανϊΙ , ςυχ

βίαιίίυηι ριιπιηι ροΐυοτϊΐ εϋυοβΓε, εηδεηιςυβ Οεο ηυΙΙο

$3ΐ){,'ΐιϊιιε εοιι(3ηιϊΐ)3ΐυπι οδίειιϋβΓβ , άειιίφιε ηϋνεΓδϋδ

(Αΐιίοιη ίι-αευιιάίχ ρτοεεΙίΒΐη Γε&ίδΙεΓβ. Νοη 6§Γ655ΐΐ5

«81 £6δΐ3η5 5:ΐύΙΪ8 (1ί»(1ι.Ί113 , 86(1 ('{ρ-688115 681 £ε313Π3

€οιόι)3γι) ]ιΐ8ΐίΐίχ; ηοη εςτεδδϋδ ε8ΐ βθδΐ3η$ ι•φ$ ρυι•-

ΡΙΙΓ63ΠΙ ¥6816111, 86(1 6§Γ688υ3 681 3Ι1ΙΪ0ΐυ5 1ΐ11Π13ΙΗΐ:11ε

ικιΐιιΐΌΐιι Ιιιιιη:ιιΐ3ΐιι ευρετβιιΐε, ςυο(1 ραΐϋυπι ε$Ι (]ΐι;ινϊ$

6ΐοΐ3 ηΐ3£ηίΓιεεηΐίιΐ3.

('.ιι)ι[,ίί ϋζυίάαη πιηι ίιΛιι» ρηβτϊι. ΧΐΙιίΙ ΙιιΙΪΗ» ηναηι

ραταηιιάηικο. —Έ^Γβδδυδ 631 ε δρείαηεβ, Ιαη!3 ειιηι

|;|ιιιί3, ειιηι (|ΐι;ιηΐ3 (Γ63 ρυεπ έβΓεδδί διιηΐ ε εηιιιίιιο

ιπίειιίε. Ν;ιηι υΐ ϊ1Ιο8 ηοη εχυβδίΐ ίςηίβ , ίιι Ιιϊο ηοη

€οηΠ3£Γ3νίΐ ίι.ΐ' ίιιεεηοΊο. Ει Πΐίδ ςιιϊϋεηι Γοπβ ηίΐϊίΐ

\ζ\ ιϊ3 , ϊη ςυο νεΓ3303ηΙυΓ , ηοευίΐ ( ΰαη. 3 ) : ηίε τεΓΟ

ειιιιι ίηίαβ ΗιηβΓβΐ οαι-υοηοδ βεεεηδο* , ειιηι Γοηβ νί-

«Ιιτυΐ (ΙίιιΙιυΙιιιη εαηΓιιιιιιη ίηεεηά'βιιίεπι, ηΐ) ίηϊιηΐεί εοη-

Ιμεείο, 3υ εχΙιΟΓίαΓιοιιβ ιηίΐ (ιιιιι, α ΠκΊΙιΐβίε ρετΩοίεπαΊ

• χϋεηι, 3 δοΐίΐωΐίηε εοπιηι αυί 8ααϋ ρο38εηΐ αυχίΙϊαΓΪ,

η ρι-χίει Ίίοπιιπ ιιΐΐ'ΐηοιΊη , 3 ΓιιΐιίΓΟί ιιιη ρειϊοιιίοπιηι

ηιείιι ( δϊηιιϊιίεηι Ιιχε ει Ηπηβηϋβ, ρίεε, Βΐϊριιΐίί, 3ε

ΟΊΡΓίδ οηιηίυηδ, ψιίΐιιΐδ εαιηϊιιιΐδ Πίε Ιϊη1>νΙοιιϊιΐ5 ίη-

€6ΐΐι1εΙ)3ΐυΓ, ΙιιιίιΙίοι οιιι οχιίΐαΐΰΐιΐ Π,ιιιιιιιηιη ) , Ι3πιεη

ηοη εχ3Γ8ΪΙ Ι):ινίιΙ, ιιεφιβ ηΙΙο ρβείο βίε ΓυίΙ πΠοείιΐδ,

ιιΐ εοιΐ86ΐιΐ:ιιΐ6ϋΐιι εταΐ ειιιη εΓΓιεί : $εά εχϊνϊΐ ρυηι$, βι

ίιιΐυίΐυβ ίιιίιηϊεί Γαείεηι, Ιιϊιιε ιηαχ'ιιηε ϋΐιιιρβίΐ βηϊηιυπι

ΓοΓίειη 3ε ρ1ιί1»$ορ!ιίευηι. Ουηι ειιίιιι νίιΙΐίΓοί ϋΐυιη

ιΙοπιιΊγι• , ηε ιιιιιικί ε ίιηιηοΐιίίοιη , ηεςυε ηιιίϋΐ|υ:ιηι

ρο88β Γ.ιοοιο, 8υο ειιιη ηηϊιηυ Ιοηιιυίυδ ε$ΐ : υόί ιιιιικ:

ίΙΙβ Γιιιόγ? υϋί ίΙΙα ιη:ιΙϊιί:ι? υϋ'ι ΙοΙΙεεΙιηχ, Ιοί ϊη5ίϋϊα.?

ΑΙιίοπιιιΙ (ΐιιιιιί:ι ίΙΙ.ι, ρι'ΓίεηιηΙιριε οχί^ιιϊ δοηιιιί ϊικ:ιιγ-

&υ : ]αι•οΐ βΙΙίς3ΐιΐ8 τεχ , ευηι ιιϋιϋ Ιιυηιηι ηοβ ηεηηβ

εη(ζίΐ:ινοΓίιιιυδ, ηεηιιε ρεΓΓεεεπιηιΐδ.ΟοιίδρίείεΙ)»! ίΐΐιιηι

(Ιοπηί ι'η Ιθΐη,ηο (Ιε ιχκιιΊο οηιηίουδ εοπιιηυηί ρ1ιίΙοδορ1ΐ3•

1).ιΐιΐΓ. δοιηηυί εηϊηι ηϊΙιϊΙ 3ϋοϋ εϋ, «ιιιβιη ιηοΓδ ΐειη-

ροΓ3ΐΊ3 , ει ςιιοΐίάίβιιηδ ίηίβηιυβ. Ιΐηιιϋ ίηΐεπιρεδίϊνε

ςιιί* ΙΓιε ιηεπαίηεΓΪΙ εΐϊβηι Οβηϊεΐϊδ. ΟυεηιηύιηοιΙαπι

«ίΓιιιι ίΙΙε 3$εειι<1ίΙ 3 Ι:ιειι 3υρ6Γ3ΐΪ8 Γεηδ ΙβοηϊΙιυβ (ϋαη.

14) , ίΐ3 εΐ Ιιίε ε δρεευ ρηιιΐϋι, βΐϋδ οεβίϋϊ Ιοηρο

«.ο ϊοΓίΙιιΐδ «Ιονι«•ιΊΜ. Ν:ιιιι δίευΐ ]υ8ΐο ΜΙί Ιεοηββ Ιιίηε

ιιΐιριο Ιιίηε λδβϊϋεοαιιΙ, ίΐη Ιιιιιιε οπιιιίΙ)ΐΐ5 1εοηίϋυ$ εΓ-

ί«) Γ3ηιτ3ΐΐ33ΐ3β βηηΐ ςιιί ίη ρβηΐΐΐΐιΐο δΡ.ιι ία ιηιίηηιιβ

ΙιιιΐίΝ νίοΙοτι•5 ΓιικγϊπΙ, ϋβ ηιιίΙ»ΐ5 ΙιιιΙιϊ | Ιυπ!>π$ ραιπιιιβ ίη

ΙίοΓυ (Ιο Αιιΐιΐ|ΐιιΐ3ΐε βχρ1*η3ϋοαε ει 8ε1ιειη*ΐίΙ)α$ ίυυ$ΐτϊΐα.

Γ6Γ3ΙΪ0Γ08 36 νβΙΜίιίΓοό ίΐιίηπ ιιιοΐιΐδ ίηνβδεΓίιιιΙ : Ιιιπε

ϊιηΙϊ{,μι31Ίο ιΐε ρηΐεπιίδ, ϋϋηε Γϋΐυιοπιηι ηιείυδ : νβ-

ηιιη Ιιοιυηι ιιίπιηιιιιιε Ιιΐε εοιτευΐι, ομ Ιιεδίϋβ οεείιι-

«Ιειίδ, ϊρδϊκ Γ;ιεΐϊ5 ϋιιεεηδ , ηίΐιϋ εβδβ Ιυΐΐιιβ (|ηηπ> ρητ-

εοΓβ ίηίηιίεο, εοιιΐι-3 ιιϋιϋ ρεΓίευΙοδίυβ, (|ΐιηπι 5ε νοΙΙβ

υΐεΐβεί βε νίηιΚειβηι βυπιεΓε. ΑΙίεΓ ί^ίΐιΐΓ ςυϊ δΐηΐϋετβΐ

ίιινηιΙοΓο , ιιικίιι* οι ίηεΓΠΐίδ , οιηηϋιυβηιιβ ιΐιδίίΐιιΐυ*

βιιχϋϋδ ηοη αΐίΐβτ ςιιβηι εβρίίνιιβ ίη ιικιηιΐδ ίηίιηίεί Ιγ»-

(ΙίΙιιβ }366Ι)31 : Ιιίε νβι-ο ιΐιιιη εειίίΐ , εΐ ιιϋίηυε ιΐαΐ

ΙοΜίιη, άιιηΐφιε ηε ]ϋδΐβ ο,ιιίιίειιι τιιΐι γιιπιμιϊ ίη]ίεεΓ6,

δίηο Πΐ3ε1ιίηί$, δίηε ηπηϊδ, δίιιε οφιίΐαίιι, «ίηε ηιϊΐίιί-

1)ΐι<, Ιιβδίεηι ίιι ροΐεδίβίεηι ϊΐιαιιι αεεερίΐ ; ει ςιιοιΐ ε$ΐ

οιηηίιιηι πιβχίηυηι , 1)6ΐιηι εΓ^3 86 ΙιεηενοΙεηΐίοΓειη

τεα'ύ'ίϋίι.

3. Οαιιη'.α Ιαα'ψαήι ϋανϋ , ιεηαίο 8αϋΙ«. ΜαΙιο

ιηιψιχ ρατατβ ψιαηι ρίτάβτβ. — Νοη εηίηι βο ΙκμΙιιπι

ρΓ3'(1ίοο δηιιείυιη ίΙΙυιη, ιριοιΐ Ιιηϋειη ν'κίεηΐ δυΐ) ρε-

(ΙίΙηΐδ 5ΐπ5 ρεεηίειη, $εά φιοιΙ ίΙΙί ίη ιηβιιιΐδ (Ιηΐο ρβ-

ριτεεΓίι. ΟιιοΓυπι ηΐίοπιιη Γιιίι οριι$ οΊτΐιιχ ροΐεηΓιχ ,

ηΐΐίτηιη ε]ιΐδ ρηίίοδορηίχ. ΟιιπιηοιΙο ιηίΐίΐοί (Ιείπε^ρδ

ίΙΙαηι οΙ>36Γν388ε εοη8ειι13ηεηηι ΓιιίΙ, ιριιιηΐη ει^•3 ΪΙ-

Ιιιοι Ιιεηενοΐεηιίβ Γυίδδε 3θεεΐο$? Νηιη δϊ ιιιίΐΐβ 1ΐ3-

1)υίδ$ειιΙ νίΐ.ΐδ, ηιιηοιι ρπιηιρίε ϊιιιροιιι1ί>5θΐιΙ ρι-ο διιιι

(Ιικο, ];ιιη εχ ΓονοΓβιιΐί;) ιριαιη Ιιοδίί ρηνβΐϊΐίΐ, Γυίρ$3

ρβΓβρεείυιη Ιιηυεηίοδ , ηυηηι Ιιεηενοΐιιιη βηίιηιιιιι ςε-

ητβΐ 6Γ(;:ι 81103 ? Νηηι 18 η;ιΓι πιίΐΐδ 3ε ηιηηδυείιΐδ ογ.ίι

ίη 603 , β ΐ]ΐιϋιιΐ5 ηιοΙεδΐϊ3 βΙΤεείυδ ε$1 , ηιυΐΐο ιιιαμίί

ογϊΙ εΓ£3 οβηενοΐοδ ευηι βΙΓϋΟΐοηι ^εδΙιίΓυδ : φιχ ρτο-

Γεείο Γβδ ΓυίΙ ίΙΙί ιιιηχίιηιιηι 8βειιηΐ3ΐί3 ρϊ^ηυδ. Αι ηοη

ίη ϊρδίιτη ιιιοιίο οεηενυΐεηΐίοτεβ εηηΐ , νι•πιιιΐ;•ιί;ιιιι

3(1νεΓ8ϋ5 Ιιθ5(68 ρΓοηιρΐίθΓ65 : ηυοιΐ δεΪΓεηΙ 8ε Ποηηι

1ι;ιΙκτε ρΓορυ^ηβΙΟΓεηι, ο,υί δβηιρεΓ 3άε33βΙ ύιιεί, οη»-

ηϊουδ ΊΙΗυδ ^εδίίδ ρΓΟδρίείεηβ. ΙϋείΓεη ροδίε.ι 1);ινίι1ί,

ηοη ];ιιιι ηΐ Ιιοηιίηί , ϋοιΐ ιιΐ 3ηςε1ο ρηΓευβηΐ. 1(3ΐμιβ

03νί(1 εΐ ρΓίιΐ5'ΐιιηιιι Ι)ειΐ8 ίρδί ιιιιτθ(•(1οιιι ΓερεηύβΓεΙ,

ειΪ3Πΐ ίη Ιΐ30 νίια ηι:ι]ιΐ8 3εεερί( ρΓχηιΐιιιη, 36 ΪΙΙιιβίηο-

Γοηι ΐιιΐίΐ νϊποΓϊηηι δεη'βίο 8:ιϋΙο, ηπηηι βί ειιηι πΐ3-

εΐ36$εΐ. Οιιοιΐ εηίηι Ιηηΐυηι ΙαεηΓεεϊδδεΙ οεεΐβο Ιιοδίο,

ΐ|ΐι:ιιιΙιΐιιι ιπιηο Ιιιΐίΐ ίΙΙί ρηΓοειιιΙο ? Ηχε ίςίΐιΐΓ εΐ 1 4

Ιεευπι εχρεηιΐβ, υοί εερεπδ ειιηι <\η\ Ιε Ιχδίι , ιηυΐΐο

εδδϋ τη:ΐ)ΐΐ5 3ε ΙυεΓΟδϊυδ ρ3ΓεεΓε , ιριηιη ροπίιτε. δι -

(ριίιίειιι ίδ ςυί οεείϋίΐ ίιιίηιίΐ'ΐιιη , ΓΓεςυεηΙεΓ βι Ιρ<ο

«εδε εοηιίειηηιιυίΐ, ρην:ιηι βοτεηδ εοηβείΐ'ΐιΐίιιιιι, ιΐιιηι

ίιι 3ίη(;υ1ο3 ϋίεδ ει 8ΐηςιιΐ3δ ηοΓ33 3 ρεεεβίο ϊ 11ο \α•<

βεηΐβ βίίΙϊ^εΐυΓ : 31 ςυί ρερβΓείι , ΒΓετίςιιβ ΙβηιροΓβ

νίείΐ αίΤοΠιΐί 81105, ροβΐ εχβυ1ΐ3ΐ αε ϋβ1εεΐ3ΐυΓ ορΐίιη:ι

βρε Γυΐΐυδ , αε Ιοίεηιηΐίχ ρι-χιηία εχ5ρεεΐ3ΐΐ3 3 ϋεο.

ΟικχΙ 8Ϊ ιρι:ιιι ιΐο ίιι 3ϋ(]υοι1 πιηΐιιπι ίηείιΙοΓΪΐ , ιηιιΐι ι

ειιηι (ΙάυεΪ3 ηΐ6Γεε<1εηι 3 Οεο τεροδεεί : ψιβηΐ3ΐΙηιο •

άυπι ει Ιιίε Γηη^ηΛ πιίΓ3ηυβ Ια ΗοδΙεπι εχϋϋιίΐχ τενο •

τειιΐίχ ρΓχηιί:ι άείηεερβ ϋινίιιίΐιι» κεερίΐ. δεά ηυ:«

δεφιιιιιΐιΐΓ νί(ΐ63ηιιΐ8. Ειίνίι Ωανϊά ί ιρ«/κηοα ροιΐ

5αύΙίΐη , οίαηιανίΐηαι ρο»1 ϊΙΙαιη , ιία άϊαη$ : Όοηάη»

ηύ γι.ι • Ει ηιρεχίι 8<ιϋΙ ροιΐ κτ^ακ ιηιιιιι, «( ίηΐ/ίηαιιι

κ Ώανιά Ίη (ηάκ ρτοϋταΐα» ίη ΐεηαηι αάοταήΐ βκιιι

( Ι. /}<•<>. 21. 9). Ηχε ηοη ηιίηιιβ 3(1ΓβηιηΙ οηηηιειιΐι

ΠιινίιΙί, (|ΐΐ3ΐη 8βΓν3ΐιΐ8 Ιιοδίίβ. Νεςυε εηίιη νιιΐ£3ΐ'ίι

βΓ3ΐ 3ηίιιιί , ηοη ϊιιΠαΓί ΙιεηεΓιεϋδ Ίη ρΓΟχίιηιιηι ε•ιΙ-

Ι.Ίΐίί, ηεφιε βίο ηΠϊοί υΐ κοίεηΐ ρΐεπα,ιιε β τυΐ^ο ,
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ηηϊ ρβΓΪικΙβ ιΑ ηΐΑηείρία ειιροΓοΊΙϋδ «ιΜυοΓίδ (Ιοβρι-

είιιηΐ ηιιοδ ΙιβηεΙίείο ίιινβηηΐ (α). ΑΙ ηοη ίΐ» !)οηιοβ

ϋανίά , <ιυ'ιιι ροιίϋδ ροδί ίηιρεηδα ϋοηβίΐεία πιοάοδΓιοΓ

βρραπιίΐ. Ιη ωαβα ίιιίΐ , ηικκΐ ηίΐιϋ βοπιιη ςηχ ρτχ-

εΙηΓΟ ββίΐα Γηβπιηΐ, βαχ. ίρδίϋβ ίηάιΐδίπχ ίβι•β1>»ΐ 36-

εερίιιηι , δοιΐ Ιοίιιιη ιΐ'ινΐαη ηιαηβπ 3(1δει•'ώβΙ)3ΐ. Μοο-

φΐο ςιι'ι δοιναΜί, ϊύβιη αϋ<>Γα1>αΐ βΟΓνβΐιιηι, ΓΟΓδίπτιςιιβ

Γβββπι ηοπιίηαυαΐ, βΐ δε δει-νιιηι, οϋ ϋΐίηδ ιΐίβηίΐϊίβηι

ϊΐιϊηιΊ ιυηιΟΓεπι Γορπηιειίδ , ίΓοηιφιβ (γηΙϊβ^π», οι ίη-

νίϋϊβα» δϋύηιονβηβ. Ληιϋαηιιι» ρβπσ οι οχε;ΐ53ΐίοη«ηι

ϊρδβηι. ϋητ αιιάίι ναΰα ροριιίϊ, άίαιιΐϊιιηι , Εοεβ Πανϊά

φιαήΐ αηϊτηατη Ιιιαηι (Ι. Λ«0. 24. 10 ) ? Ει Οηιοη φη

Ιιηηε εοηκηρδίΐ ηίδίοι ί»ηι , μτίοδ (Ιϊχ'ιΙ ι&ΐυιη ροριι-

|<ιηι Γϋΐβδβ ευηι ϋ»ν«1 , βηηιπυβ βι-αιϊοδυιη Γυίδδε ίη

οουΐίδ ββτνοπιπι ΓΡβίβ, οι ρπηείρ'ΐδ Ιίΐίοιη ηηίψβι-δηηι-

φιβ βχει•οίΐιιηι βηίηιο δίεΐίδδβ α ϋανίϋο ( 2. /ίο<7• 18.

16. 22. 28. «< <;. 19. 1). Ουο ρηοΙο ίβίΙιΐΓ Ιιίο 3ΪΙ Γο'ΐδδβ

ηιιί Γαίβο ύβίβητβηΐ ίρβαπι , 30 δηόΐβπι ίη βαιτι ρι-ονο-

«3Γ0Ι11 ? 0»ΟιΙ ΟΙΙ ■ III 111)11 Λΐ'ιυΠΙΙΙΙ ίΐΙϋΓΐΗί'ΙΙΙ, δβά ίρβε βχ

ριορπο Ηΐιίηαο ηΐ3ΐΐΙϊ»ηι ηβηο ρβροπβδβΐ , οι ΙχΙΙοιη

ςβι-ΰΓβΙ ειιιη ]ιΐίΙο, ιΐεείηηνίι ςιιί νοΙηπιβη εοηδεπρδίΐ,

«ιιιη ηίΐ β ΙαηϋΐΐΗΐβ ϋανίιΐϊδ ηαΐΑΐη εββε ιην'κΐίαηι , χ

ιΐβίηιΐβ ΟΓενϊδδβ ίιι Λίβδ (1. Λ«$. 18. 9. 29). Οιιαιη ίβί-

Ιιιι• οΐ) ο:ηι»;ιηι οπιιιοη ΐΓ3η$Ιιι1ίΙ ίη βΐίοδ , ιΐίοοηί : (,'κγ

ααάϊ» νβτοα ρορνίϊ ίιιι', άϊαηΐϊ*ηι, Επι Ωαν'ιά ηηπτϊί αηϊ-

Νΐηιη ιιιαηι ? Νίιηϊππη υΐ ϊ 1 1ΐ ρΓ3ε1>0ΓβΙ οοοβδίυηβπ) βχ-

ειιΐίεηιΐϊ ιηπΙΊΐίηιη. Ηοε ηΊιιιίηηιι ει ροτοηίοδ 8Χρ6 IV

είιιηΐ 6Γ£3 Γιΐίοδ , (Ιιιπι ηιΓιβρϊ;ιηι εοιτίρίβηδ Πΐΐιιηι

δΐιιιηι εοΐΊ-ιιρίηηι, ιηιιΐΐηφιο. ιιρεηΐιιηι ηι:ι1;ι, ηηαιητίβ

8ίΙ)ϊ ροι-δΐιαδΗΐιι 1ι.ι1)ΐ•.τ1 , ίΙΙιιιιι οχ ρΓΟρηα ηιηΐίιίϊ 3(1

ρεπίίιοδ ηιΟΓοβ ηρρυΠδδε , Ιϊβο,ιιεηΙΟΓ ιηιηοη ίη αΐίοβ

πιίρηιιι η^Ίοϊΐ, ϊΐη Ιοςυβηβ : Νονί ηοη Γυϊδββ Ιιιιιιη

•Ιεΐίοΐιιηι , βειΐ αΐίΐ 16 εοι πιριτοηΐ 3ε βοάΊιχβπιηΐ : II-

Ιοπιηι 681 ιοίιιιη Ιιοο ρεο.-ίΐΐιιιη. Ν:ιιη Ιιχε ,•>ικ1ίι<η« Π-

Ιϊιΐδ , ροΐεπί ρ;»ιιΙ;ιΐίιη 3 ιιι:ι!ίιί:ι Γβδϊρίδεεηδ ΓαεϊΙίιΐδ 3(1

Ιιοιιηιη Γπιςεηι ΓβνβΓίΐ, (Ιαηι ρυϋεΓιΙ, εΓυοβδείΐφκ; Ιιηβ

Ιβιιϋο ν ϊ 1 1 ο ι- ϊ ίικϋςηυδ. Ιιίοιιι ΓεείΙ Γηιιΐιΐδ δεη1>εηδ Οη-

ίηΐϊδ. Ροδί ιηιιΐΐοδ ίΗοδ αο Ιοιιςοδ δϋΓηιοηεδ , ροδίη,υβ

ηοη εοηιηιεηιθΓ3η(ΐ38 ηεουδΗΐίοηεδ, ςυίΐιυδ ίΙΙοδ ββεη•

δβΓΛΐ, δυΐ) ερϊδίοΐχ Ιίιικιη νοίεηδ αϊ) Ηΐϊδ .ιπιουργο ειιΙ-

ρ.ιηι, πι αΐϊςιιαηΐυΐυιτι 3 ετϊπιϊηΐουδ γογγοπι! 3(1 βχεα-

δβΐίοηεηι νεηΪΓβ ςυεβηΐ , Ιιιιηε ίη ηκκίυηι ΙοηιιίΐυΓ :

Εςο €υηβ(Ιο άι νοϋ», ηνοά ηϋιΗ αΓιαά κηΐίβΐϊι : αείβ-

ταηι ηηϊ το» ρΐτΐιιτϊαΐ, [επί ριάϊηναη ψ'ιιηιιΗ ίΙΙε [ηιτΗ

(ϋαΐ. 5. 10). Ιιίίΐεηι ΓέείΙ οι Ρανίιΐ Ιιίο : οιιιη βιιίηι

;ιίΐ. Γηγ ααά'α νετία ροριιίϊ άκειιβί : Εοα Πανιά φΐίΐτίΐ

αηίπιαιη Ιιιαηι ? ίιιιΐίοηΐ οΐίοδ βδδβ ηηϊ ρι•ονοε:ΐΓβιιΐ ,

ίΐΐίοδ (|ΐιίαηίηιυηι ίΐΐίυδ ίηΙίοοΓΟίιΙ, ην (Ιίϋοιηιιίίηυ βία-

ιΚ'ΐΐδ ΊΙ1Ϊ ροΓΓΪ£6Γ6 βχο.ιΐδΛΐϊοιιίδ οεεαδίοιιοη). Μοχ διιοιη

ίρδίυδ ΰαιίδηιιι 3§6ηδ 3ΪΙ : Ει ίΓί-β ήάίηιηί οαιΓι Ιιι'ι Ιιο-

ι/ίβ , φιοά Ιιαάίάί'ΓΪΙ Ιβ ϋοηιίηιιι ίη ιιιαιιιι$ ηιιαι ίη $ρε-

ίιιηι-α , ί/αοάαηΐ ηοΐαοίη οοάάιτί Ιι, κά ρ«ρίτ€βήηι

ι'ώ'ι, ά'ιχίήιίΗμο : Νοη νιμάαηι ηιαιηιιη ιικαιιι ίη άοηιχ-

ηηιη ηιαιηι, φιοηίαιη εηήεΐα$ Ώοπινη ε»1 ( 1 . /{?£. 24.

1 1 ). 1111 φικίεηι, ίηςιιίΐ, νεΓοίδ εβΙυιηιΓιαηΐυΓ, αϊ 6§|0

Γείρδ3 ηιβ ρυΓβο, ίρδίδςηβ Γαοιίδ (ΙερεΙΙο εηπιεη. Μίΐιί

πίΐιίΐ οριΐδ 681 νοΓΐιϊ8 , ουιη ίρ$β γοπιπι εχιΐιΐδ (]ΐιηνί3

{") ιιο(;. ιιηικ ηΐΗΐίΙίΙ.ιπι εχΐιϋιεί Ιιαιιο $ειι1εη1ί.ιιη.

οΓ.ιιίηΐιο εΐαήνδ ροββίι ιέ ιΙοοεΓβ, ςιιίιΐϊπι δίηΐ ίΙΙί, οι

(|ΐιί ομο , 3ε φίοιιιοιίο Ιηπη »ί( ηιΙνοΓίΐιιιι ιιίο ηιεη«1:ιχ

(Ιοίίΐΐίο , εΐ 63ίιιηιιιία. ΙΙχηιπ) Γβπιιη ηοη ηΓιηιη , δ««Ι

Ιβιηοιίρδηιη ΐεδίεηι ίητοεο, ιβίρδυηί, ίηα,ιηηι, (]υϊ ηιε»

ΙιβηοΠείο βεΓνβιυδ ββ.

4. $6(1 (|ΐιΐ)ΐιιοι1ο ροΐιιίι 8.ιπ1 Ιι.ιπιηι ΓβΓίηη 68Μ

ΙοδΙί*, ηηϊ ειιιη Ιίίβε ΒβΓοηΙ, (ΙοπηίεΙοί, αα ηειριε νοτ-

1>;ι αιιιϋνϊΐ, ηειριβ ϋίΐγϊιΐβιη ν'κϋΐ Ιικη ρποδοιΗοιιι, ιι«•

<|ΐιε (Ίΐιιι ηιΊΓκϋηΐδ εηΐΐοηιιεηΐεηι ? Οκοιηοιίο ίβϊΐιιτ

(«■οπΓΠΊΐΐϋδ, ιη βνϊιΐοη-ί (ΙεοΙαΓηιΐο Ιϊ:Π? δι βιιϊιη ΙονΙι>*

ειΐηδδεί, δ;ιϋ1 δϋίρεείηηι Ηαηυίδδεί οοπιιιι ιομιπιο-

ηίηηι , εοδςιιβ ]πδΐο Γανεηΐεδ 63 Ιοηηί ρυίακδεί. ΟικκΙ

δϊ Γ;ιΓκΐ(Ίΐιηιϊοηϊ1)ΐΐδ 36 ρηοϋηΙιΊΙϊΙιιΐδ ΠΓβΐίΓηεηΙϊβ ΐεη-

1:ΐδδοΐ εχειΐ83Γβ δοβε, Γιιΐιιπιιιι οι;ιΙ, ιιΐ ηιίηιΐδ ίρδϊ οιο-

(ΙογοΙιιγ, ιριίρρε ];ιηι εηιτηρίο ]ιΐ(1ί(;ίδ ηιΓηιιο. Ουοιηοιίο

εηϊηι ίδ ςυί Ιοί ΙιεηβΩεηδ :ι(Τοοΐιΐ8 ηίΐιϋο δεείαι Ιιεϋο

ροΓδβίριοοΛίηΓ ιιϊΐιϊΐ εοιηπκηΐυηι, δΐΐδρΊεαη ροΐυϊδδυΙ ,

<ριθ(1 βΐίηιιίδ ίιι]ιιιί:ι βΙΙεβΙυδ, ειιιη ηηϊ ίεεεπιΐ ίιι]ιιι ίηιιι

ηαείηδ ίη ιηαηιΐδ , ίρί'ι ρβρετεϊδδβι '? ΡΙοηΐΜςιιβ ειιίηι

τυΐ^υδ Ιιοιηίιιυιΐ) οχ δυο ηηίπκκίο ηΓιϊδ ]ικ1ίο:ιι : νείιιι,

(|ΐιί ιΐδδίιΐιιο ίηοίιι'ίΗΐιιι-, Ιιηικί Γβεϋε ΟΓειΙοτε ροβδίΐ β$£β

ηηβηιρϊαηι Ιιοηιίηεηι δοΜβ νινοηίοιη ; ςυί δεοπίδ να-

ε:ιΐ, βΐίηηι ριιιΐίεε τίνβηΐβδ ΙιαΙιοΙ ρι•ο ίιιεοιιΐίηεηΐίΐιπί. ;

πιτδΐΐδ ί]»ί Γοδ Γ.ιρίΐ ηΐίοικίδ, ηοη Γαοίΐο ρετβιι.κΙβΙιϊΐιΐΓ,

εδδΰ Ιιοιηίηβδ ηηϊ 5ΐιη (ριοιριε ρΓοΓιιηϋ.ιιιΙ. δίιιιίϋΐοΓ

6( Ιιίε δειηεΐ οοο.ιιρηίιΐδ ίι;ι ηηη ΓηοίΙε εΓοϋίϋίδδβί ε$$ο

Ιιοηιίιιΐ'ΐη ιΐδιριο 3άβο δυίδ αΙΤοοίϋιιΐδ δΐιρεΓΐοΓβιη , ια

ηοη ηκκίο ηϋιίΐ 1.τ(1ογο1, νβΓηηι 61 οιιιη ψΓι ΙχβεΓαΐ

86ΓΤ3Γ6Ι. Οιιοηί.ιιη ί^ΊΐπΓ 61 3ΙΜΠΙ118 {υϋίοίδ ΟΓ.ΊΙ 0Ι1Γ-

πιρίηδ , ει Ιεδίεδ δϊ ρΓοιΙιιοΐί Γυίδδεηΐ , ίη δυδρίείοηε

6ΐ3ηΐ Γιιΐιιπ , εοηδίΐίο ρπκίοιιΐϊ τεροιϊΐ ρΓοϋαΓιοηεηι

<|ΐι:ιιικ1;ιιιι, (]υχ ροδδβΐ 61 νηΐϋο ϊηιριηΙεηΓιΙηΐδ 08 οΐιΐιι-

Γ.1Γ6. Ουοπηαιη 681 Ιιχε ? ϊ.ηοϊη'ι» οΐιίαπινϋίδ , ηιιβιιι

ρΓΟίεηιΙβηδ (ΙϊγοΙιλΙ : Εαο Ιαάιύα ίΜαιηψΙΗ ΐκκ \η

>Μοη« ηκα, ηπαηι αΐ'ϋιιΐΐ, «ίί οα'ιάϊ Ιβ (1. Ηερ,. 24. 12).

Μιιΐιιβ ηηίϋεηι ΙβδΙίβ, δειΐ οιηηίΐιιΐδ νοεεπι ΙΐΛΐιοηΐίΙιιι*

ονίιΙεηΐίοΓ. Νίτριο οηίιη δι ηοη Γαί5,-οιιι, ίηηιιίΐ, ρΓΟχϊ-

ιιιηβ , 3ε εοτροη ιιίο νϊείηιΐδ δίειίδδεηι, ροΐιιίδδεηι νε-

δΐίδ .ιηιριιΐπΓΟ ρίίπειη. Υίόβδ ηιιηηΐιιηι δίΐ οπιιηι Ιιοηί

εχ εο, (ΐικκΐ ίη ιιίο εοιηπιοΐιΐδ Γηεηιΐ Ο.ινίιΐ '! Νίδί εηίιη

ίκΙ ϊγ.ίιιι εοιηηιοίηδ ΓαίδδβΙ , ηοιρκ: ρΐιίΐοβορηίβιη Ιιο-

ηιϊιιίδ ι•ο»ηονίδδοηιιΐδ ( ηαηη ρΙβΓΪδηυβ ηοη εχ ρΐιίΐοβο-

ρΙΓιπ, 80(1 εχ δΙηροΓβ ρερβκίδδβ νίδΐΐδ ΓιιίδδβΙ), ηβηηβ

εΐιΐιυηνϋίδ ρ»Πειη ηηιριιΐ,-ΐδδοί : ηιιοά δι ηοη βηιριι-

138861, ηοη ροΐεΓ3ΐ η)ϋδ βι^ιιηιοηΓίδ ίηίηαίεο Γηΐεηι Γα-

εετε. Νιιηε νβΓΟ ηηοπίβαι 61 εοηιιηοΐιΐδ Γιιίι βΐ ηηιριι-

ι.ηνίι, δΐι χ ρΓονηΙβηΐΜ.' εεηίδδϊηιυηΊ ρποΐιιιίι »Γβα-

ηιοηΐιιηι. Οιιοηϊ:ιπι ίβίΐιΐΓ ιαηι νεπιιη 61 ίηϋιιΐιίΐηΐιιηι

ΐοδίίηιοηΐιιιη εχΐιίουίΐ, ίρδίιιη ηιοχ ίηίηιίουηι οι ]ιιιϋ-

οοιη 61 Ιθ8Κ;ηι Γαοίΐ δΐιχ ΟΓ^η ϋΐιιιη ΓβνβΓβιιΙίχ , Ιο-

ηηεηδ Ιιιιηε ίη ιηοιίηι» : (Λ^ΗΟίοο α «άί Ηοάϊί ιμιοά

ηοη ηΐ ϊη ιηαηιι ηιβα ΐηϊηιιΊΐα!, ηίαιιι ΐοηίεηιρίια ΐιιϊ, Η

αΙΙίραχ αηνηαηι ηχίαηι , «ι βαρϊα» ιαηι (Ιο'ιάαη). ΙΓηιβ

νοί ηι.ιχΊιιιβ ηιι'ι•» αιΐιηίηπ (Ιε1)6.ιΙ ΠΙίιιδ ιηη"η3ΐιίηιΐΙα'

Ιβΐ/ΐ, (]ΐκκ1 ηοη δΐιιηίι εχοιίδαιίοηβιη ηίδί 3ο ϋδ πυχ 60

άίβ ηοοίιΙοΓ.Ίΐιΐ. Νηιη ηοε ίηηυίΐ', οηηι 3ίΙ : ϋοψΛΟΚ*

61 ν'ιάί Ηοάτε. Νίηίΐ εηϊηι ΙοςποΓ ά6 βηΐΜειϊδ : ηιϋιΐ

3(1 ρΓοΙιαίίοηοηι εβιίδ 681 Ιιίο (Ιίβδ. ΤηιηεΙδί ροίοιια

ηιηΐι» αιαςηαιιαβ εηυηιβΓΐΓβ οεηεΓιείϋ , ςυχ ρπϋδ ίη
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τηθέντων, [764] καί τάς δφρϋς άνασπώσιν. Άλλ' ούχ

4 μακάριος Δαυίδ ούτως, άλλα μειζόνως έ μετρίαζε,

καί μετά τήν εύεργεσίαν. Το δε αίτιον, βτι ουδέν των

κατορθωμάτων τούτων ένόμιζε της αυτού σπουδής

είναι, άλλα το πάν άνετίθει τ} θεία χάριτι. Διά τούτο

αϋτδς σώσας, αΰτδς προσκυνεί τον σωθέντα, κα'ι βα

σιλέα καλεί πάλιν, καί δού/.ον ονομάζει έαυτδν, διά

τοΰ οχήματος εκείνου καταστέλλων το φύσημα, κα\

τον Ουμδν παραμυθούμενος, καί την βασκανίαν άναι-

ρών. Άκούσωμεν δέ καί τής απολογίας αυτής• "Ινα

ζί άχούεις τών Λόγων του Λαοϋ, Λεγόντων, Ιδού

Ααυίδ ζητεϊ την ψυχήν σου; Καί μην ανωτέρω

τούτων 4 συγγραφεύς εΐπεν, ότι πάς δ λαός ήν μετ'

αυτού, καί ήρεσκεν εν όφθαλμοΐς τών δούλων τοΰ βα

σιλέως, κα'ι 4 τού κρατούντος υίδς κα'ι τδ στρατόπεδον

άπαν μετ' αύτοΰ ταϊς γνώμαις είστήκεσαν. Πώςούν

ενταύθα φησιν, 8τι ήσαν ο£ ένδιαβάλλοντες καί συκο-

φαντοΰντες, καί τδν Σαούλ παροξύνοντες.; "Οτι γάρ

ού πΛρ' έτερων άναπεισθείς, άλλ' αΰτδς οίκοθεν τήν

πονηρίαν ταύτην τεκών έπολέμει τω δικαίω, καί τούτο

έδήλωσεν δ τδ βιβλίον γράψας, ειπών δτι έκ τής ευ

φημίας 4 φθόνος έτίκτετο, κα'ι προϊών ηύξετο καθ*

έκάστην ήμέραν. Τίνος ουν Ενεκεν έφ' έτερους μεβ-

ίστησι τήν αίτίαν, λέγων ■ "ίνα τι άχούεις τών Λό

γων τοΰ Λαοϋ σον Λεγόντων Ιδού Ααυϊδ ζητεϊ

την ■φυγίχν σου; Διδούς έξουσίαν αϋτώ απόκρουσα -

βθαι τήν πονηρίαν. Τούτο γοΰν κα'ι πατέρες πολλάκις

«οιούσιν έπί υίών ■ καί λαίών τις εκείνων τδν εαυτού

υΐδν διεφΟαρμένον, καί πολλά είργασμένον κακά, κάν

πεπεικώς τύχοι έαυτδν, δτι οίκοθεν καί παρ' εαυτού

πρδς τήν πονηρίαν έξώκειλεν, δμως έφ' Ετερον μετ-

άγει τά εγκλήματα πολλάκις, ούτωσί λέγω», Οίδα δτι

ού σδν γέγονε τδ αμάρτημα ■ Ετερο! σε διέφθειραν καί

ήπάτησαν • εκείνων άπαν εστί τδ πλημμέλημα. Ό

γάρ ταύτα άκούων δυνήσεται μικρδν άπδ τής κακίας

δ-.αβλέψα; εύκολώτερον πρδς άρετήν έπανελθείν,

σίσχυνόμενος κα'ι έρυθριών ανάξιος τής περί αυτού

δόξης φανήναι. Τούτο κα'ι Παύλο; έποίησε τοΐ; Γα-

λάταις γράφων. Μετά τους πολλούς γούν καί μακρούς

εκείνους λίγους καί τάς άφατους κατηγορίας, 4; αυ

τών κατηγόρησε, πρδς τω τέλει τής επιστολής, βου-

λόμενος αυτών άποσκευάσασθαι τήν κατηγορίαν, ίνα

μικρδν άναπνεύσαντες έκ τών εγκλημάτων δυνηθώ-

σιν εις άπολογίαν έλθεϊν, ούτω πώς φησιν Έγώ

χέχοιΟα εις υμάς, ότι ουδέν άΛΛο φρονήσετε ■ ύ

Βέ ταράσσων υμάς, βαστάσει τύ κρίμα, όστις ά>•

ύ. Ούτω καί δ Δαυίδ έποίησεν ενταύθα. Τδ γάρ εί-

«Εβΐν, "Ινα τι άχούεις τών Λόγων τοΰ Λαοϋ Λέγον

τος• Ιδού Δαυίδ ζητεϊ ζ'ην ψνχήν σου, Ιδειξεν

έτερους δντας τους παροξύνοντας, έτερους τους δια

φθείροντας* παντί τρόπω » σπουδάζων άπολογίαν

αύτώ παρασχεϊν τών εγκλημάτων. Είτα υπέρ τών

καθ' έαυτδν άπολογούμενός φησι • Καί Ιδοϋ έωράκα-

αιτ οΐ όφΟα.Χμοί σου σήμερον, 'ώς παρέδωχέ σε

Κύριος είς τάς χείρας μου έν τω σχηΛαίφ, χαϊ

ούχ ηβονΛήΟην άχοχτείναϊ σε• [765] χαΐ έφεισά-

μην σου, χα\ είχον Ούχ έχοίσω την χείρα μου

έχϊ τον χνριύν μου, δτι χριστός Κυρίου εστίν.

Εκείνοι μέν ουν διά βημάτων διαδάλλουσι, φησίν ■

έγώ δέ διά πραγμάτων απολογούμαι, καί δι' Εργων

άποσκευάζομαι τήν κατηγορίαν. Ού χριία. μοι λόγων,

αυτής τών πραγμάτων τής έκ6άσεως παντδς λόγου

σαφέστερον δυναμένης διδάξαι, τίνες μέν εκείνοι, τίς

* ΜΟΓΟί.Οΐ 5ανίΙ. οΰιωςήν παντ! τρόπΐιΐ.

δέ έγώ• καί ώς συκοφαντία κα'ι ψεύδος ή κατ" έμοΰ

γενομένη διαβολή. Καί τούτων ούχ Ετερον, άλλ' αύτδν

σέ καλώ μάρτυρα τδν ευ παθόντα.

δ\Καί πώς, φησίν, ήδύνατο μαρτυρεΐν εκείνος; Ή Λχα

γάρ ταύτα έγίνετο, έκάθευδε, κα'ι ούτε τών ρημάτων

ήκουσεν, ούτε τδν Δαυίδ είδε παρόντα, ούτε τοϊς στρα-

τιώταις διαλεγόμενον. Πώς ουν άπαντησόμεθα, Ιν•

σαφής »> ή άπδδειξις γένηται ; Ει γάρ μάρτυρας παρ-

ήγεν ανθρώπους τότε συν αύτώδντας, ύπώπτευσενάν

τήν μαρτυρίαν ό Σαούλ, καί χαριζομένους τώ δικαίω

ταύτα λέγειν ένόμιζεν. Ει δέ άπδ λογισμών κα'ι εικό

των έπεχείρησεν άπολογήσαϊθαι, μειζόνως έμελλεν

άπιστείσθαι, τής τού δικάζοντος γνώμης διεφθαρμέ

νης. Πώς γάρ δ μετά τοσαύτας ευεργεσίας πολέμων

τω μηδέν ήδικηκότι, έδύνατο πιστεύσαι <=, δτ» 4 αδικη

θείς τδν άδικήσαντα λαβών ί!ς χείρας, έφείσατο ; Κα\

γάρ, ώς τά πολλά, οι πολλοί τών ανθρώπων έκ τών

καθ' εαυτούς καί περί τών άλλων τάς ψήφους φέρου-

σιν • οίον, 4 μεθύων διηνεκώς οΰκ &ν δαδίως πιστεύ-

σειεν είναί τίνα άνθρωπον έν έγκρατεία ζώντα• 4

πόρναις προσεχών, καί τους κοσμίως βιούντας ακόλα

στους είναι νομίζει • πάλιν 4 τά τών άλλων αρπάζων,

ούκ άν πεισθείη Ρφ&ίως, ότι εΐσίν άνθρωποι καί τά

εαυτών προέμενοι. Ούτω δή καί ούτος άπαξ ύπδ της

οργής άλούς, ούκ άν δαδίως έπίστευσεν, ότι Εστίν άν

θρωπος ούτω τοΰ πάθους περιγενόμενος, ώς μή μόνον

μηδέν άδικεϊν, άλλα καί τδν άδικοΰντα σοΊζειν. Έπεί

ουν καί ή γνώμη τού δικάζοντος διέφθαρτο, καί μάρ

τυρες, εϊ παρήχθησαν, δι' υποψίας ί! μέλλον είναι.

ώκονομήΟη άπόδειξίν τίνα γενέσθαι δυναμένην καί

τους σφόδρα άναισχυντούντας έπιστομίσαι. Ποίαν δή

ταύτην ; Τδ πτερύγιον τής διπλοΐδος, δ καί προβαλλό

μενος έλεγεν 'ίδοϋ τύ χτερύγιον της διχΛοΐδος έν

γ•} χειρί μου, 8 έγω όψεϊΛον, χαΐ ούχ άχέχτεινά

σε. Άφωνος δ μάρτυς, άλλα τών φωνήν εχόντων σα

φέστερος. Οϋ γάρ άν ει μή πλησίον έγενόμην, φησί,

καί τού σώματος εγγύς εϊστήκειν τού σοΰ, τδ μέρος

άν Εκοψα τού Ιματίου. Όράς δσον άγαθδν έγένετο έκ

τοΰ κινηθήναι παρά τήν αρχήν τδν Δαυΐδ; Εί μή γάρ

έκινήθη πρδς τήν δργήν, ούκ άν ούτε τήν φιλοσοφίαν

έμάθομεν τού άνδρδς (ούδΐ γάρ άπδ φιλοσοφίας, άλλ'

έξ αναισθησίας μάλλον Εδοξεν άν ' πολλοίς ή φειδώ

γενέσθαι), οϋδ' άν έξέκοψε τήν διπλοίδα• μή έκκόψας

δέ,ούδαμόθενέτέρωθεν είχε πιστώσασθαι τδν έχθρόν.

1 760] Νυνί δέ κινηθείς καί τεμών, άναμφισδήτητον

άπόδειξίν τής αυτού προνοίας παρέσχετο. Έπεί ουν

ούτως αληθή καί άνύποπτον μαρτυρίαν παρήγαγεν,

αύτδν λοιπδν τδν έχθρδν καί δικαστήν καί μάρτυρα

καλεί τής οικείας κηδεμονίας, ούτωσί λέγων ■ Γνώθι

χαϊ ϊδε σήμερον, υτι ούχ έστιν έν τ\\ χειρί μου

χαχία, ουδέ άΟέτησις ■ χαϊ σΰ δεσμεύεις την ψν-

χήν μον, τοΰ Λαβείν αυτήν. Εντεύθεν μάλιστα άν

τις αύτδν Οαυμάσειε τής μεγαλοψυχίας, δτι άπδ τών

κατ' έκείνην τήν ήμέραν συμβάντων τήν άπολογίαν

ποιείται μόνον. Τούτο γάρ ήνίξατο ειπών ■ Γνώθι χαϊ

'ίδε σήμερον. Ουδέν λέγω τών παρελθόντων, φησίν ■

άρκεϊ μοι πρδς άπόδειξίν ή παρούσα ήμερα. Καίτοι

γε πολλάς καί μεγάλας Εμπροσθεν ευεργεσίας γεγε-

1> ΒΡβΠ πώςοδν, ίνα <ταφώς._

,: Κί|ί- 0003 έδύνατο Οποτιτεύσαι.

Α Κοβίί άνίρός' ά)λ' έζ αναισθησίας μάλλον ή φιλοσοφίας

ίίοξνι άν, βΐί.
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νημένας είχεν άριθμεϊν, είπερ ήβούλετο • καϊ γάρ τη»

ΐϊρδς τδν βάρβαρον μονομαχίας αύτδν άναμνήσαι έδύ-

νατο, καϊ ειπείν, ότι Τοΰ βαρβαρικού πολέμου, καθά-

περ κατακλυσμού τίνος, άπασαν μέλλοντος παρασύ-

ρειν τήν πόλιν. κατεπτηχότων υμών καϊ δεδοικότων,

καϊ καΟ' έκάστην ήμέραν άποθανείσθαι προσδοκώντων,

έγώ παρελθών, ούδενδς άναγκάσαντος, άλλα καϊ σοϋ

κωλύοντος καϊ κατέχοντος καϊ λέγοντος, Οϋ δυνήση

χορενθήναι, δτι Λαιδάριον εΊ, αύτύς δέ άνήρ πο-

Λεμιστης έκ νεότητος αύτοΰ • ούκ ήνεσχόμην, άλλα

πρδ τών άλλων απάντων έπήδησα, καϊ τδν πολέμιον

έδεξάμην, καϊ τήν κεφαλήν άπέτεμον,καϊ ώσπερ τινά

χειμάρρου (5ύμην ανέστειλα την Ιφοδον τών βαρβά

ρων εκείνων, καϊ τήν πόλιν σειομένην Εστησα • καϊ

δι' έμέ σϋ μέν τήν βασιλείαν καϊ τήν ψυχήν, οί δέ

λοιποί πάντες μετά της ψυχής τήν πόλιν καϊ τάς οι

κίας, καϊ τά παιδία καϊ τά γύναια Ιχουσι. Καϊ μετ'

εκείνο δε πάλιν το τρόπαιον, έτερους ούς κατώρθωσε

πολέμους ειπείν εΐχεν ούκ έλάττους εκείνου. Καϊ δτι

χαϊ άπαξ και δις καϊ πολλάκις έπιχειρήσαντος άν-

ελεΐν, καϊ τδ δόρυ κατά της αύτοΰ κεφαλής άφέντο;,

ούκ έμνησικάκησε, και δτι μετά ταΰτα μέλλων άπο-

διδόναι τδν μισθδν τής προτέρας μάχης, έδνα άπήτη-

σεν, ού χρυσίον καϊ άργύριον, άλλα σφαγήν καΙ παν-

ωλεθρίαν καΙ ουδέ ενταύθα άνένευσε. Ταΰτα γάρ

πάντα, χαΐ πολλώ πλείονα τούτων καϊ μείζονα εΐχεν

ειπείν • άλλ' ουδέν τούτων εΐπεν. Ού γάρ όνειδίσαι

ούτω τάς ευεργεσίας έβούλετο, άλλα πεΐσαι μόνον,

δτι τών φιλούντων αΰτδν καϊ κηδομένων έστϊν, ούχϊ

τών έπιβαυλευόντων καϊ πολεμούντων.

Διά τοΰτο πάντα εκείνα άφεϊς, τδ έν αυτή τή ήμερα

συμβάν μόνον είςλόγον απολογία; παρήγαγεν. Ούτως

η,ν άτυφος καϊ κενοδοξίας καΟαρδς άπάσης, καϊ πρδς

ϊν έβλεπε μόνον, τήν τοϋ θεού ψήφον. Είτα φησι• Κρί-

ναι Κύριος άνά μέσον έμοϋ καϊ σοϋ. Τούτο είπε

τδ (5ήμ«, ούχϊ κολασθήναι βουλόμενος τδν ί^Βρα, ουδέ

τιμωρίαν παρ' αυτού λαβείν, άλλα φοβήσαι τή μνήμη

τής μελλούσης κρίσεως- και ού φοβήσαι μόνον, άλλα

καϊ υπέρ τών χαθ' έαυτδν άπολογήσασΟαι. Μάλιστα

μέν γάρ.[767 ] φησϊν,Ιχω καΙ άπδ τών πραγμάτων άπο -

δείξεις• εί δέ άπιστεϊς, αύτδν καλώ τδν θεδν μάρτυρα,

τδν τά απόρθητα τής έκαστου διανοίας είδότα, καϊ τδ

συνειδδς έρευνήσαι δυνάμενον.

ε'. Ταύτα δέ έλεγε, βεικνΰς δτι ούκ αν έτόλμησε κα-

λέσαι τδν άπαραλόγιστον δικαστήν, καϊ έπ' αύτοΰ τήν

δίκην εϊσαγαγεΐν, εί μή σφόδρα ήν πεπεικώς έαυτδν,

βτι πάσης επιβουλής ήν καθαρός. ΚαΙ δτι ού στοχα-

σμδς τά είρημένα, άλλα κα'ι υπέρ τών καΟ' έαυτδν

άπολογήσασθαι βουληθεϊς, κάκείνον σωφρονίσαι βέ

λων, τής δίκης εκείνης άνέμνησεν, ικανά μέν καϊ τά

ήδη γεγενημένα δηλώσαι ■ ούκ Ιλαττον δέ εκείνων κα\

τά μετά ταΰτα συμβάντα τοΰτο πιστώσασθαι δύναται.

Κα\ γάρ πάλιν αύτδν εις χείρας λαβών, μετά τήν σω-

τηρίαν ταύτην έπιθέμενον αϋτώ καϊ άνελεϊν βουλόμε-

νον, χα\ δυνάμενος αύτδν μετά τοΰ στρατοπέδου κα-

τακόψαι παντδς, άφήκεν, ουδέν, ών είκδς ήν παθεϊν,

πεπονθότα. Διδ χα\ συνιδών 8 ώς ανήκεστα νοσεί, καϊ

τής πρδ; αύτδν έχθρας ούδαμοΰ λήξε: ποτέ, έξήγαγεν

έαυτδν τών οφθαλμών τών εκείνου, καϊ τζαρί τοις

βαρβάροις ?ζη. δουλεύων, ήτιμωμένος, αίσχυνόμενος,

έκ πόνου καϊ ταλαιπωρίας τήν άναγκαίαν έαυτώ πο-

ρίΓων τροφήν. Καϊ ού τοΰτο μόνον έστϊ τδ θαυμαστδν,

άλλ' δτι καϊ πεσόντα άκουσας έπϊ τής παρατάξεως,

διέ(1όηξέ τε τδν χιτωνίσκον, καϊ σποοδν κατεπάσατον

καϊ ϋρτι^οΊ έθρήνησεν, δν άν τις Ορηνήσειε, παϊδαΤ

μονογενή καϊ γνήσιον αποβολών, συνεχώς αυτού τδ

δνομα άνακαλών μετά τοΰ παιδίου, καϊ εγκώμια συν-

τιθεϊς, καϊ πικράν άφιείς φωνήν, κα'ι μέχρις έ-σπέρας-

άσιτος μένων, καϊ αυτά τά χωρία καταρώμι-νος τά;

δεξάμενα τδ αίμα τού Σαούλ • "Ορη γάρ, φησίν, τά

ΓεΧβονε, μη πέσοι έρ' υμάς, μήτε δρόσος, μι\τβ

ύετός ■ 6ρη θανάτου, δτι έχεΊ έξΐψθη σκέχτχ δυ

νατών. "Οπερ πατέρες ποιούσι πολλάκις, και τήν

οίκίαν αποστρέφονται, καϊ τδν στενωπδν άηδώς δρώσι,

δι' ου τδνυίδν προέπεμψαν, τοΰτο καϊ ούτος έποίησε,

καϊ κατηράτο τοις δρεσι τοις τήν σφαγήν δεξαμένοις.

Μισώ καϊ τδν τόπον αύτδν διά τους έκεΐ πεσόντος

νεκρούς, φησί. Μηκέτι τοίνυν βραχήτε •> τοις άνωθε/

ύετοϊς • έβράχητε γάρ άπαξ κακώς τώ τών φίλων μου

αίματι • καϊ συνεχώς δέ αυτών περιστρέφει τά ονό

ματα, ούτωσϊ λέγων • ΣαονΛ καϊ ΊωνάΟαν, οί ήγα-

χημένοι χαΐ ύραϊοι, ού χεχωρισμένοι εν τή ζωχ^

αυτών, καϊ ίν τφ θανάτφ αυτών ού διεχωρίσθη-

σαν. Επειδή γάρ τά σώματα μή παρόντα περιπτύ-

ξασθαι ούκ είχε, περιπλέκεται ούτών ταΐς προσηγο*

ρίαις, τήν οίκίίαν όδύνην, ώς οΤόν τε, τούτοις κο-

ταπραΰνων, καϊ τδ τής συμφοράς παραμυθού μένος"

μέγεθος. Επειδή γάρ πολλοίς έδόκει τδ πεσεϊν αμφό

τερους έν ήμερα μια άνήχεστον είναι καχδν, αύτδ δή,

τούτο εις ύπόθεσιν παραμυθίας έλαβε. Τδ γάρ ειπείν,

Έν τ\\ ίω^ϊ αυτών οϋ κεγωρισμένοι, καϊ [^68] «γ

τώ θανάτφ αυτών ούκ έχωρίσθησαν, ουδέν έτερον,

ή τούτο κατασκευάζοντος ήν. Ού γάρ έστι, φησίν,

ειπείν, δτι όρφανίαν ό παις έθρήνησεν, ουδέ άπαιδίαν

δ πατήρ ώδύρατο, άλλ' δ μηδενϊ συνέβη, συνέβη, φη

σίν, έκείνοις• δμοΰ γάρ καϊ κατά μίαν ήμέραν τής.

ζωής άπερ"ρ"άγησαν, καϊ ού καταλειφθείς θάτερος. ΤΜ

γάρ άν άβίωτον ίαυτώ είναι τδν βίον ένόμισε τή δια

στάσει Οατέρου. Διεθερμάνθητε νΰν, έδακρύσατε, συν-

εχύθητε τδν λογισμδν, καϊ πρδς άφεσιν δακρύων εύ-

τρεπεϊς υμών οί οφθαλμοί γεγένηνται ; Νύν έκαστος

άναμιμνησκέσθω μοι τοΰ εχθρού καϊ τού λελυπηκότος,

Ιτι ζεούσης τώ πένθει τής διανοίας, καϊ τούτον καϊ

ζώντα φυλαττέτω, καϊ απελθόντα πενθείτω, μή πρδς

έπίδειξιν, άλλ' άπδ διανοίας καϊ ψυχής γνήσιας- κάν

δέη τι παθεϊν, ώστε μή λυπήσαι τδν ήδικηκότα, πάν

τα ποιείτω καϊ πασχέτω, παρά τού θεού μεγάλος

αναμένων τάς άμοιβά,-. Ίδοϋ γούν ούτος καϊ τήν βα-

σιλείαν έλαβε, καϊ τήν γΛρι ούκ έμόλυνεν, άλλα κο-

ΟαράνΙχων τήνδεξιάν, ούτω τδν στέφανον άνεδήσατο,

καϊ έπϊ τδν θρόνον άνέβη, τής άλουργίδος καϊ τοΰ

διαδήματος λαμπροτέραν έχων ευφημίας ύπόθεσιν,

τδφείσασθαι τού πολεμίου, τδ θρηνήσαι πεσόντα. ΔιΑ

τοΰτο ούχϊ ζών μόνον, άλλα καϊ τελευτήσας μνημο

νεύεται. "Ωστε εί βούλει καϊ σϋ καϊ ενταύθα διηνε

κούς δόξης τυχείν, άνθρωπε, χάκεί τών ακινήτων

άπολαΰσαι καλών, μίμησαι τήν άρετήν τού δικαίου,

ζήλωσον τήν φιλοσοφίαν, ίντίδειξαι διά τών έργων τήν

* Κο^ϊΐ άφήχέν τε ίιγιή χ»1 σώον, χ»ί συνιίών > Ηβ^ίί βραχείητ•.
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ίΙΙυιη εοιιΐιιίοιβΐ, «Ί νοίηίδδεί : ροΐοί:ιΙ οοιιιπκ ιηοι ηι α

8Ϊη^ιιΐ3Γ6 οοΠ.ιιιιοη , π,υιχΐ ευπι 1)αι•1>αΓ0 βιΐδεερεπίΐ ,■

30 ύ'ιεεΓβ : Οιιπι οεΐΐυηι 1>ηι-Ι>πνίοηιιι , εειι (ΙΗυνπιη!

φισυΜίπι , υηίνοΓδηηι οϊνίΐαΐβιη 68561 ϋΐδβίρηίΜΓΐιπ• ,

εοηδίεπιιιΐίδ υο1ιϊ8 30 ιτιβία Ιιτρίιΐίδ, φΐοΓιύΊεφίε ηιοι•-

(οηι οχδροοίΛΐιΐϋιιΐδ , εξο 300θ(1οιΐ8 ιιβπιΐπο οοιιιροί-

Ν-ηΐο , ίιηο Ιο ρι-οηίοοηΐο 30 Γβΐΐηεηΐβ ϋίοεηΐεφίβ :

Νοη ροΙι'ΐΊί »Γί, φιοηίαιη ριατ «ι , ϊΙΙβ ααΐοη νϊτ οεΙΙα-

ίοτ α ]ιιναιΐ«ΐΰ >«α (1. /{«α. 17. 33) : ηοη ηιε εοηΐίηυί,

80(1 ιΐΜΐΐδ ρΓΟ οηιιιΐϋιιβ ίιΐϋίΐϋ , ΙιοδΙοιη εχεερί , ι-.ηριιΐ

:ιιηριιΐ;ινί, 30 νεΙυΓι Ιοιτοιιΐίδ ίιηροΐιιιη ί]ΐιοη(1απι, \ατ-

Ικιιόιίιιη ϊΙΙοπιηι ΐη$υ1ΐυδ ϋορυΐί , ΐΌηιριιΙιΙίο3ΐιι νηοϋ-

Ι;ιηΙι•ηι οοιι$ΐ3υίϋνί : ηε ρβΓ πιο Ιυ ςυ'κίειη ι-εξηυιη :ιο

\ ΐΐ'ΐιη, εχίει-ϊ νβΓΟ οιηηοβ ρΓχιβι• νϊίπηι, εΐνίΐιιίειη αε

(Ιοηιοδ, ΙίϋοΓϋϋ ε( ιΐχοι•ο$ Ιεηβηΐ. Αο |ΐο$ΐίΙ1ιιι1 πιγβιιη

ΐι•ορ;«:ιιηι, 61 31Ϊ3 1)β11α φΐχ ΓογΙϊΙεγ ηο ΓοΙϊοΐΐεΓ β6$$0-

Γ31, Ιιοο ηοη ϊιιΓοπογ.ι, ροΐιιίΐ εοιηιιιεηιοΓίΓε. Λ(1 Ιιχο

•ριοιΙ ουπι δβιηβΐ βΐφίο ίίοπιηι , ϊηιο δχρϊυδ ΙβηΟδδεΙ

1ρ$υιη β ηιεϋϊο ιοΗογο, Ι3ηεε3ΐηΐ|ΐιβ ϊη οβρυΐ Ϊ11ίιΐ8

Ιθγ$°ι$$οΙ : ηοη Ιηηιεη ηιειιιίιιϊι ηκιίοπιηι ; ίίειη ςυοά

ρο«ΐ ϋΐ3 86813, ουηι δβϋΐ άοΙ)6Γθΐ ρι•ίοπ$ ριι<;ηχ Γβά-

(ΙεΓβ ρΓ.Έΐιιία, ροροδοοπι ϋοιοηι, ηοη ;ιιιπιιιι, ηοη 3Γ-

βοηΐιιηι, $εϋ οχάοιη ει ίΐιίεπιεείοιιειη : 30 ιΐ" :ι! φΐΐ-

(1οη> ηυικκτίι Οανίϋ. Νοε ίβία Ιβηΐυηι, 5θϋ Ιιί$ οΐίιιιη

ιηιιΚο Ιιιιιι ρΙιΐΓβ Ιυπι ηΐ3]οΓ3 όΊοβι-ε ροΐυίΐ : ν(τιιιιι

ηίΐιίΐ Ιιοπιιΐ) (Ιίχίι , ηοφίβ οί βΓ3ΐ 3ΐιίηιυ$ ίΙΙί εχριτο-

Ι)Γ3γο ΙιοηοΠιία, δοϋ Ια 1 1 Ιιιιιι ροΓ8ΐι»(ΙεΓε $ο 05ί>β υηυιη

οχ οοπιηι ηιητιΟΓΟ, ηιιϊ ίρδίιιιι ει αιιι.ίΓοηΐ 30 οοΙογοιιΙ,

ηοη φιί ΓοΙίϋΙΙίοηοηι οιιΐ Ϊη$ίι1ί3$ ιηοϋι ιίιΙιιγ.

Οηϊιιι 1)ίί νοίαηίαΐαη ιρ&ιαΐ ϋαχ'ιά ; ηιοτίαη 5αύ-

Ιϊ$ ύε/ΙβΙ. Ι,απψηαι αικϋι•ηΐΐΙ>Η$ ηιονα ϋίπι/ίοιίοηιιιι.—

ΙιΙκο ρι-χΙεηιιί$$ί$ ί11ί$ οιηιιίΐηΐδ, Ιιιιιΐιιιη (|ΐιοϋ εο 30-

οίοΌπιΙ αΊο, ϊη άΌΓεικϊοιιεηι αιΐιΐυχίΐ. ί,'ί μιβ 3(1εο ριι -

ηΐ8 6ΓαΙ, εϊ :ιί) οιηηϊ ίικιιιί §Ιοπ3 ϊηιηιιιιιί$, ηεε αϋο

Γ6$ρβχίΙ, ηυ.ιιη 3(1 ιιιιϊυδ ϋβ'ι νυ1υιιΐ3ΐοιη. ΟοίικΙο ηίΐ :

Ιιιά'κεΙ Ουιιιϊιιιιι ϊηΙίΓ >ηβ Λ (β (Ιοϊά.ν. 13). Ηοε

ν«Γυυπι (Ιίχίι ηοη πηοϋ οιιροι-οΐ ρυιιΐΓΪ 83ΰΙοηι, αιιΐ ϋο

ί Πο ρο2η3$ $ιιπιϊ , $6(1 υΐ ίΙΙί Γυπηίϋϊηεηι ίίφοπΐ εζ

ΛιΙιιγϊ ]υ(ϋεϋ οι ιιιηιοιηοπιΐίοικ: : ηοφίβ υΐ ιίιηοΓοιη

ϊαεηΐηιεί Ιηηΐυιιι, ναπιηι ιιΐ 8εϊρ$υηι α επιηΐηί$ $ιι$ρί-

βίοιιε ριιι ί,'ηη/ΐ. ΡΓχείριΐ3ΐα <μ]ίιΚ•ηι, ίικριίΐ, ρΓοϋηΐίο-

ινεηι οχ ίρ$ί$ Ιΐ3οεο Γαείϊβ : ηυο(1 $ί ηοη ΟΓεοΊδ, ίρ$ιιιη

ΙΌιιιιι ίιινοεο Ιε$ΐεηι, ςιιϊ ειι](ΐ6η»β ηκηΐΪΓ, 3γο;ιιι.ί ηυ-

νίι, ει $επιΐ•ιη ροιε$ΐ οοιι$είοηΐΪ38.

5. Ηχο βιιίΓηι Ι(Κ|ΐιιιΐιΐ5 ε$1, ι1οο1;ιγ.ιιιβ $ε ηεςυη-

ο,ηιιιη 3υ$υηιιη Γιιί&βο :ιρροΙΊ.ΐΓο ,ΙικΙίοειη ίΙΙιιιη, οιιί-

ιιοιι ροΐβδί ίιιιροιιί, οι ίιι $ε$ο οηηι1(Μΐιιΐ3ΐίοηειη .ίοοογ-

δΟΓΟ, ηϊδί εεηί>8ίιηιιιη Ιι.ίΙιογοι, $ε 3ΐ> οηιηϊ ϊπδίο'ία-

ταιη εηιηϊιιε ριιπιηι Οδδο. Ει φιοϋ 03 φιχ (Ιίοίηιιΐδ

ιιοη 0(ΐη]ί€ΙιΐΓ γ, 5θιΙ φιοϋ δίιηιιΙ εϊ $686 ριΐΓ^ΠΓο οιι-

ρίειίδ, ει ίΙΙιιιιι 3(1 δουΓΪεϋίειη ΓβνοεβΓΟ, ίΙΙίηδ ]ιΐ(Ιίοϋ

Γιτίι ηιεηΐϊοιιβιη, ίΙΙα ιριχ ].ήιι ρβδία Γιιοπιι,ΐ ΜΐίβοΙεη-

16Γ (ΐ>ΐ(•ιΐ(Ι(ΐιιΐ : ιιοιι ιηίικίδ αιιίβηι Ιιίδ εϊ ίΐΐη, φιχ ριι-

610.1 .ιοαοΌι-ϋΐιΐ , Ιιιι]υ$ τεί Πϋεπ> ΙβεβΓε ρο$$υηΐ. Ν.ιιιι

ειιηι τυηιΐδ 8αα1 ίιιείϋί$$6ΐ ίιι ιιιαηυδ ίρβίυδ, ροβι ϋ»-

ι.ι ιη 8.ι!ιιΙοηι ίη(ε(]ΐιεη$ ίΙΙιιηι , οι οεοί(1θΓβ νοίεη*,

οιιηιψιη ροκεΐ Ιιοδίεηι ουηι υιιίνβΓδο οχβΓΟίΐυ εοηεί•

ο'ογο, (Ιίιιιίδϊι ίΙΙιιιη ίοίερ-υπ) εϊ ίικ οΙοηκ-ηι. Ιϋεοο,ιιβ

οωη δείΓΟί ιιιοι Ιιυηι γγ^!» ίιιιιη-ιΐίοαίιϊΐοηι εβδε, ιιοφιε

ίΙΙιιιιι ιιιΐ!φΐ:ιιη ΙιοΜ'ιΙοηι ίιι £0 αιιίηιυιη ρο$ίΐιιηιιιι ,

δΐιοηιονίΐ $6δβ35οευΙί$ ίΙΙίοδ, βΐ ηρυο" 1)3γΙ>.-ιγο$ νίΐιιιιι

3^01)31 , $0ΓΥΪεηδ, Ιιοπογο ρπν»ΐοδ, ριιϋοκ $ϋΟΊι$π$,

ΙηυΟΓβ 30 ηιίδΟΓίβ $ίϋί ϊρ$ϊ ρ3ηη$ βο" νίοΐυιη ηεεεδδβ-

ιΐ3. Αίφΐί ηοη Ιιοο Ιηηΐιιπι ε$1 (]ηοι1 πηγοιπογ, $εϋ ίΐ-

Ιυϋ ςυοηυβ, φιοϋ ροκίοαιμιηπι αικϋοπα τεςειπ ίιι αοίο

οεοϊϋίδδο, ιΐίίοίιΐίι νεδίεηι, ει οίηεΓε βε εοιίδροΓδίΐ, π

εο ΙοοΙιι Ιιιιιι, ίριο ηυί$ Ιιι^ργοι αιηίίδο ρΓίιηοςειιίιο

ΒεΓηιηηοηιιβ Ιίΐίο; δΐιυίιια'β ηηηιεη ίΙΙίιΐδ ίηοίβηιαηδ

ιιη» ουηι ΙίΙϋ ηοιηίηε, εοφρο$ίιί$ εϋβηι οηεοιηϋδ, ;ιο

νοοεβ αεβΓΟΪ ιΐυίοπδ ΐοβίοδ εηιίκβηβ, ϊιηρπιη8υ$ ιιιαιι -

δίΐ η$(]υ« 3(1 νβδρεηιη , εχ$εοΓ.ιιΐ8 οι ίρ^α Ιοολ π,η:β

8αϋ1ίδ δΒΐΐβΜΪηεη» βχοερεπιηΐ. Μοηία, ίι^υίΐ, ϋβΐίοέ',

ηβ οαάαΐ ίυρι'τ νο$ ηΐηια τοί, ιια/ηϋ ρίαυ'ια : ιιιοιιία

ιηοτίϊι , φιυιύαηι ;///<" αώΐαΐα $ιιηΙ ΙαίΰηιααιΙα ροίοι•

Ιΐιιηι (2. Ηβρ. 1. 21). Οαοϋ δ,τορβ ρ3ΐΓεβ Γβοίιιηΐ, οι

(Ιοπίϋΐιι οΐιπιιι ηνοΓδοιιΐιΐΓ, ει Ιίιηεη ϋοΙοηΙΟΓ 3δρίοϊ3ΐιΐ,

ροΓ (ριοιΙ εχΐιιίοι-ο Ιίΐίιιπι, Ιιοο 61 Ιιίο Γεείι, εο$ ηιοηίοδ

ϋονονεηδ, ()υϊ οχϋβπι ίΙΙαηι βχεερβΓβηΐ. Οϋϊ, ϊηηυίΐ ,

ίρ$υηι ειί3ΐη Ιοειιηι ρΓορίεΓ πιοηηοδ ϊΐΐϊε ρΓθ$ΐΓ3ΐο$.

Νε ί^ίΙυΓ ίΓΓΪ^οιηίηΙ ρο?ΙΙΐ3ο εχΙβδΓώιΐδ ρΙιινϋ$, φΐί^

ηΐ3ΐε $οηιο1 ίΓΓί^αιί 05ΐϊϋ αιιιίοοκιιιι ηιεοΓυηι 83η£υίηε,

ο;κ|ΐιο ηοηΓιιιη δυΙ)ϊιΐ(1ε ΓεριΊου3ΐ, ίι.ι Ιοιριειίί : ϋιιιιί

<•( ΙοηαίΙιαι, αηιαΰίΐιι αο ιρΰοϊοά, ϊη νϊια ιιια ηοη /Ήο

ταηΐ (Ιίηιιιΐίίί, ιιιυ ηιοτίΐ »ιια κραταύ ιαηΐ (Ιο'ιά.ν.ϊΙ).

Οιιοηί.ιιιι οιιίιιι 3ΐ).4εη(Ϊ3 ϊΙΙοπιηι οοΓροπι ηοη Ιίευίΐ

βηιρίοοίϊ, ιιοηι'ιΐ);ι ϊΙΙοπιηι εοπιρίοχαδ 051, δυυιιι (Ιοίο-

Γοιη ΙιίδΟβ ιΐ)0(1ίϋ ηπ3(εηιΐ3 ΙίουίΙ Ιβηίοη$ οΐ 03ΐαιηίΐ3ΐί$

ηιβςηίΐυϋίικ'ηι ιηίΙίς;ιη$. (^ιιϊα οιιίιιι 3 ιιπιΐιίϋ ιιιιιΐιιιη

ρυΐ3ΐ)3ΐιΐΓ ϊη$3η3ΐιί(β, ηιιιΐιοδ βοϋεηι εβεΊ(1ί$$ε (Ιίε, Ιιοο

ίμΜίιιι 3Γΐ'ίριιίι ϊη Γ(ΐΐιδυΐ3ΐίοιιίδ βΓβυηιεηΐϋΐη. Νηιιι

φΐθ(1 3ΪΙ, /ιι ιί/α $ηιι ηοη [ιιαταηΙ άΐιριηα'ι , ηκ ίιι

νιοιίΰ $ιιηΐ κραταύ, νοι1»3 0Γ3ηΐ ηϋιίΐ λ\\μΑ 3(;εηΙί$ ,

(]ΐΐ3ΐη ίιι Ιιυε Γθϋ:ιΐ ίιι $οΙ;ιΐίυιιι ΰΌ1θΓΪ$. ΐ3ηι οιιίιιι, ίη-

φΐϊι, ηοη ροΐεδί ιΐίοί, φιοϋ Γι1ίυ$ 0ΓμΙΐ3ηυηι εβ$ε βο Ιιι-

§ο:ιΐ, ηεφίβ ιιιιθ(Ι ρ3ΐ0Γ 0Γΐ>ίΐ3ΐεηι δΐι.ιιη αΌρΙοΓΟΙ :

νοπηη φιοϋ ηιιΙΙί», ϊηηυίΐ, οΐιΐίβίΐ, ίΙ1ϊ$ εοηΐί^ίι : νί-

ϋεΐίοεί ιιιιο οοιίοηΐφίο οΊο ε νΐνίδ οΓορίί 8υιιΙ, ηειιίΓΟ

αΐΐεη δοροΓδίϊΐο. Εχί$ιϊηΐ3ΐ)3ΐ οιιίιιι νίίαιη $ίϋί ίιφι-

εηιιϋαηι Γογο, 8ϊ .ίΙιογ 3ΐ> ηΙΐοΓΟ ΓοίδδοΙ (Ιίνυ1$υ$. ϋ -

ηιιινοιιιίιιί ηιιιιο, 1.ιθΓ_νιιι;ιπιίηί ηυιιο, εϊ 3ηίηιο |>οι Ιιιι-

ϋΐΙΙΙΐίΐΐί ; ΙΙδιρίΟ 3(1 Ι;ιΟΓΥΙΙ13ΓΙΙΙΙι ('(Τ(Ι!,ίθΙΙ01Ι1 1111ιΐ3ΐί Μ1ΙΙΙ

οιιιΐί νε$1π? Νιιηο ηιίΐιί φΐίίφίο ΓεεοηΙβίυΓ ίηίιιιίι ί

(|οί 1χ8ΪΙ, ύΌΙοΓβ οΐί.τιιιιιοιη ίη βηίιηο χ$ΐυ3ΐιΐο, κΐηιιο

Ιιυηο ει γϊνιιηι δΟΓνεΐ, ει νϊΐα ϋεΓυηείυηι ϋορίοκ-ι,

Ιιαυιΐ ηυίϋβιη 3(1 ο$1οηΐ3ΐίοηβπι, $οϋ εχ ιηίηιο, υογο-

φΐε οοΓϋε : οΐΐαπίίϊ π,υ'χΙ ρογΓογοικΙοιιι $ίΙ ίιιεοιηηιοιίί,

Μ6 φιίιΐ οθ6ΐκΐ3ΐ ουηι ηυϊ 1328ΪΙ, οηιηΐβ Ιυπι Πιείιΐ,

ΙΙΐηΐ Ρ3ΙΪ31ΙΙΓ, Π)3£Π3 3 ΟϋΟ ΟΧ1>ρεθΐ3η8 ρΓΧΠ)Ι3. ΕΐΙ

Ιιίο οιί3ΐιι γ<'£ιιιιιιι 3ΐΙορΙιΐδ ε$Ι, ιΐ60 13Π10ΙΙ ίιιςυίιΐ3ΥΐΙ

ο.γιΙο ιιιαιιιΐδ, $0(1 (Ιοχιιβιιι Ιΐ3ϋοη$ ρυπιιιι, $ΐε οοΓοιια

π-ϋ'ίιιιίΐιΐδ ε$ι, $ίε3(1 δοΐίυιη .ΐδοεηϋίΐ, ριιι ριιι 3 «ο όίι•

ϋοιικιΐο η)3£ΐιί(ίοοηΐίιΐδ ειιεοηΓιιιηι ςε$13η$ , γίοΌΙίοο Ι

(|ΐιοιΙ Ιιοβίί ροροΓοίίίοΐ , (ριυϋ οιιιικίοιιι εχϋΐίικ Ιιιιιι

Ιιιχίϊδοΐ. ΙϋεΪΓΟο ηοη νΐγυ$ ιηοο!ο, $οϋ ει ηιοΓίιιυδ Ιιο-

ιιιίηιιιΐ) ιιιοιιιοΓί3 οοΙοΙ(ι.ιΙιιγ. ΟυβρΓηρΙβΓ 81 ειιρί$ ι ι

Ιιίο ρθΓ|κ•ΐιΐ3ηι εοηδοφαί ςΙοηβιιι, ει ίΐΐίε $οϋ(Ιι$ ροι--

ίπιί Ιιοιιίδ, 1ιιι]ιΐ5 ]ΐϋΐί νίΓΐιιΙεπι ίιιιίΐΒΓΡ, Ιιιι]υ$ χιιιιι-

ΐ3ΐο ρΙιίΙοδΟρΙΓιαπ), οϊίοιιϋο Γ,ιοιίί ϊρ$ί3 1ι.ίιιοϊιι]ιιγϊ.'
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πιπ» ΐυΙβΓηηΐίβιη, ηΐ εοβιίεπι Ια1»Γβ8 δΐΐδΐίηβηβ, 63-

ιΐβπι 1κ>ηί οοηδβςιιαήδ : ςικε υΐίηηηι <;οιιΐίηβ»ΐ ηουίβ

ηιηηίΐιυ* βιΐίρίδεί, ίτβΐίβ β* ϋβηϊβηϊΐαΐβ Οοιιιίιη ηοβίπ

^■8ΐι ΟΙιπδΐί, ευϊ ειιιη ΡαΐΓβ ιημ ειιιη δΜίείο δρίπΐϋ

6ΐοπ.ι, ίιηρβπαιη, Ιιοιιογ, ιιιιηο οι δβηιρει-, εΐ ίη βχ-

οιΐη δχειιίοπιηι. Αηιβη.

ΗΟΜΙί,ΙΑ 111.

(ίιιοά ρεηειιίοιητ» «ι'ί αάίτε »ρηΐαευΙα, εΐ εα τε$ αάαΐίετο»

ριφαο* (αάαΐ, ει Ιιϊηε ιήιϊπΐα εοηΐεηύοηηε ιιακα-

Ιμγ ; Μμκ η»οά οηνιε ΐοίεταηύα; αεηαι Ωανίά ίιι ϋί>

ηικϋ [εείί εταα &αϊύεπχ, ινρεταήΐ : ροατεηο ηιιοά γ«•

;η'ηα»ι αηηο αηίπκ [εηε, ηοη ηιίιιοΓ »ι>ΖΜ *ίί, αηαιη

Ιιηφά είεειηο»ΐ]ηατη.

1. Εηυ'κίειη »Λ'Λτοτ ιηαίιοβ βχ ϋϊ, αιιϊ «"ρε* η»8

ιΙοβεηιεπΜΐΐ, βΐ 9(1 ίηκμιίΐβΐίδ δρβοΐββϋΐβ άίβοεδδβ-ηηΐ,

Ιιβιΐ'ιο ρΓΧδεηΐββ β58β. Ομ»»Γΐηι βυίβηι Ίβίοδ ςυΐ δίηΐ

ραΐαηι ηοϊδβ, οΐ 605 3 880Π8 νβ81ϊ1)ϋ1Ϊ8 3Γ0βαηι, ηοη

»|1 ρβΓροΙϋΟ ίοΠδ Π13Π08Ι11, 8β(1 ϋϊ εΟΓΓβΟΐί άβΠϋΟ Γβ(1-

βαηΐ : ςυβηοΌςηίάεπ» βί ραΐΓβ& ΒΙίοδ (Ιοίίηα,ηβηΐεδ Ιϊβ-

φιβηίοΓ εχ χιΙϊηϋββχΐριηΐ,βίαιηβηΜβϋηηιονοηΙ,ηοιι

«ι ββπιρβΓ ίΙΙίηο βχδυΐοηΐ, δβά ηΐ Ιιβο εοιτβρίίοηβ ΓβαΜίΙί

ωεϋοΓΟδ, ειιιη 4ε1)ίΐ3 Ιβιιϋβ βί ΙιοηοΓε ίη ροΐβπωσι Γβιΐ-

οβηΐ βοΠβιη. Μεηι 53ηβ £αοίιιιιΐ εΐ ρβδίοιτβδ, άυπι ονββ

βεβοίβ ορρ!ε«38 η βηηίδ δε^ι-ε^ηΐ, υΐ ηιίβεΓΟ πιοι-υο Ιβνβ-

ι«, (Ιβηυο ΙηΙο 3(1 8»ιΐϊβ Γβνεηβηΐιιι-, ηβ χβτοΐχ £ΐ•ε£6ηι

ιιηίνβΓδίιιη βαο ίΐΐο ωοΓϋο ίηιρίεαηΐ. Ιάβο ειιρίεΐιβπιιιβ

ϊίΐοβ ηο5δε ; δβα" ςικιηιν'ΐδβοδ οοΓροπβ οευΐίβ ϋί^ηυδεει-β

υοη τή1ε3ΐηυ8, νει•1)Ηπι Ιβπιεη εοβ ρι-οκα» 3£ηοί>οβΐ ,

οιίΓΓορίβο,ϋβ Ηίοπιρι οοηβείβηΐίβ, ΓαείΙβ ρβΓβυ&ίΙοϋϊι, υΐ

8ΐια ίφοηίβ νοίβηΐββηαβ βχεβηΐ, (Ιοεεηδ ίΙΙιιηι βοΐιιηι

«δε ίιιΐο», α,ιιί πιεηίειη Ιιλο βχβΓοίιβιίοηβ άίςηαιη Ιιη-

ηβ3ΐ : νείϋΐί εοπίΜ* αιι'ι οοιτυρίε νίνειιβ 83βι•χ Ιιιφιβ

«οηρτεβαΐίοηίβ ραπίοβρδ βδΐ, εΓιοηβι εοΓροΓβ Ιιίε 3(1-

αίίοιίι, ι•ε]«(•.ΐιΐδ εδί, νεήυβςυε δυοιηοΐυδ, ιμοπι ίί (\ώ

(οη5 βχείοδί δυηΐ (α), ηοΐουβ ιιοικίυιη ΙίεβΙ δαεηε

ιιιεηδϊ! ρηπΊεϊρβ& βδβο. δϊςυ'κίεπι ϋϋ βεευηίίαιη (1ί-

\ϊιΐ38 Ιρβϋδ εχρυΐδί ίοΓίβςυε ηιβηεηΐεβ, Ιιηείειιιΐδ ίη

ϋρε Ιιοπα βυηΐ : ιιηηι δι πιοιίο νβΐίαΐ εοπίβΟΓΟ (1ε1ϊεΐ3

.ιΐϋ, οΐ) ηιιαϊ ρεΓ ΕεεΙεδϊ3ηι δυ»ΐ β]εεΐΐ, ροΐβΓυιιΐ (1β-

ιιιιο ευηι ραι-3 εοηβεΐβηΐίη Γενβπϊ. Αι ςυϊ βείρβοδ εοη.

ωηιίη3ν8Γυηΐ , 81 3(3π>οηίιϊ ηε ρΓΪυβ ίηΐτοβαηΐ, οΌιιεο

ιηβευΐίίπι β δβείβποαδ εοηίΓαειβηι ΓβρυΓβΛΓίτιΙ,ίΙθΊηίΙο

«ηρπιΙειιΙεΓ 88 ^εΓυηΐ, νυΐιιιΐδ ει υΐεοδ βιιίπιΐ ΓβιΙϋυηΙ

3εεΓΐ)Ίϋ$ 30 ηι»]υβ. Νβςαβ εηϊηι Ιαηι 8ΐ•»νε εδί ίβϋη-

ι^ιιβΓβ, η«3ΐιι ροδί ιΐβΐίοΐυπι ϊηιρυϋβηΙεΓ 8β ξετετΐ, ηεο

ρ3Γ8Γβ 83εεΐ'ϋοΐίΙ)υ5 Ιηϋ:ι ]ιι1)εηΙϊοιΐδ. Ει ςιιίιΐ Ιιϊ, ίη-

φιίυηΐ, 3(1οο πι»?ηϊ βεεΙβΓίδ οοιηηιΊδβΓυηΐ, υΐ βί) ΐβΐίβ

830Π8 εβηοβίΐΐδ ηίεεικίί 8ΪηΙ? Ιηιο ςυοά ϋεΐίεΐυηι Ιιοε

8Γ3\ϊυ8 ςιΐίεπδ ίδΙΟΓυιη, ο,ϋϊ ουιη βείρβο» ρΐιηε αϋαΐ-

ιβΓϊο οοιιΐ3ΐΐιίΐ)3ΓΪηΐ, ϊιηρΗίΙβηΙβΓ βε Γ3ΐ)ϊ<1οΓυιη ηιοΓβ

«-3ΐιυιη, αά βηοΓαιη ηβηο ηιβηββπι ΪΓΓυυιιΐ ? Οιιοά βί \ε-

Κί ηιΙιιΙΙΟΓϋ ηιοάιιπ» οοβηοβεβΓΟ, ηοη ηιεο ϋογ1»3 Ιΐοΐ

ΓεΓβΓβηι, δβά ίΐΐίυδ <]υϊ α"β ιοιβ Ιιοιηίηίϊ νϊΐα ]υι1ίθ3ΐα-

πΐ8 βδΐ : 0"« εηϊιη νϊάεήΐ, ίηπη'ιΙ, ηιαίίετεηι αά ίοηειι-

ρϊιεεηύαιη ϋΐαηι, }αιη ηικοΙιαΐ«% βϋ εαηι ίη εοχάε <κο

(Μαΐώ. 5. 28). Οιιοά ίί ήιυΓιβι• ΓοΠβ ίη Γογο ο1)νΪ3, βί

ιιεβίβεΐίιΐδ ειιΐο βχρβ ευηοδίυβ ίιιΐιιειιίοιίι εερίΐ ίρδο

νιιΐΐυβ 3βρεε(ιι ; ίδΐί (|ΐιί ηοη δίιηρΙίείΙβΓ, ιιεηαε Γογ-

(α) Γαπιίΐεηΐβδ.

Ιυίΐο, 6θι1 Βΐυϋίο, ει ιηιιΐο ίΐιιϋίο , (Η Εεε1εϋί3ΐη ςυο-

ςυε οοιιΐβηιη3ΐιΐ, ει Ιιαο εουβη ρβΐ'^οηΐ ίΙΙυε, ηο ιοκιπι

ίΐιί (Ιεβΐϋεηΐβδ (Ιίοηι ίη ίαείεδ ηΙ)]οοΐαΓυηι Γειιιϊιιηηιιη

ίΙΙΐΓυιη (ΙεΩχοδ Ικιυοηΐ οευΐυδ, ςυα ίιοιιΐο ροιεΓυιιΐ

(ΙίεεΓε, βε 838 ηοη νίάίδβε 3x1 εοηευρίδεειιυΊυη ? αΐιϊ

νοίκι (]ΐιθ(]ΐιο 3εεεύηηΙ Γγ3813 Ιαδεϊνηηιιε, υΙ>ϊ ι:ιιιΐί•>-

1103 ιιιβΓ8ΐ>'ίεκο, ιιΐιί νοχ νεηειηβηΙβΓ αά νο!υρΐ3(βηι

εοιηροδίΐα, ιιΙ)ί δΐίοίο ρίειί οεαίί, ιιΙ)Ί εοΐοηυυδ Ιίιιεί»

£8ηα:, ϋΐιί νεειίβ ευΓίοίίυβ εοηειηηαιβ, αΐιί ιοιίυβ οπγ-

ροΓίδ ηΒΐιίΐυδ Γυοο ρΐβπιΐδ 8νΙ, 3ϋαΐ]ΐιβ ιηιι1ΐ:ι Ιεηοείηίχ

βά Γαΐΐεηόοδ ίιιεδ03ΐιϋυ8<](ΐ8 ίιιΐυεηΐεϊ ϊηβΐηιείβ ; ιιύϊ

δΟΟΟΓάΪΑ δρεείηηιϊιιιη, ιηη1ΐ:\φιο οοιιΓιΐϊίο, Ιιίηο ίρββ

Ιοευδ 3(1 ΐ38θίνί»ιη ίηνίΐ3ηδ, Ιυιπ 3ο ϊΐβ 38Γ03ηΐ3ΐίυυδ

<]ΐι;κ ρΓχεοδδεηιηΐ, Ιιιιη 30 ίίβ ςυχ εοη88(|υιιΐ» δΐιηΐ?

Αεεεα'υηΐ ίπϊίαιηοιιΐη ρεΓ Ωϋΐιιίαβ 36 Γιΐιία*, 3ΐί3ςηο

ε]ιΐ5 υβηεηδ ιιιοιΙιι1;ιΐΊο, ίη ΓΐΜίκΙειη ίΙΗείβηδ, ηιβηΐίδ-

ίριο γοΙιιιγ εηΐοΐΐίεηβ , 30 ηιεΓείπεαιιι ίηδϊιΐίίδ ει ιΐοΐβ•

εΐ3ΐίοηο ρΓ.ΐφ3Γ3ηδ ΪΙΙίε ςίεδίιίεηΐίυιη αηίιηο^, εΟίεί-

εηδηιιε υΐ ΓιείΚιΐδεβρίοηΐυι-'.Είεηίιη δι Ιιϊο^ υ!>ί ρβαί-

ηΐΐ, ΙΐΙΐί ΡΓ8888, Ι)1)ί <.1ί νίηΟΓΗ 111 βίο ΐυίΟΓυηΐ 6Π3ΓΓ31Ϊ0,

υΐιί [)οί ηιείιΐδ, πιυΙ(3(]υβ ρϊεΐ38, ΓΓβηαεηΐβΓ, εευ ΙαίΓΟ

ηυίδρϊβηι νβΓδυΐυβ, είαιη ουΓερίΐ εοηεηρίδεεηΐίβ : ηιιο-

ηιοάο (]υί α'βδίϋεηΐ ίη ΐΗεβίΓΟ, ςιιί ηίΐιίΐ βαηί ηιιϋίπηΐ

νίϋεηΚιιιο, βεά ηιιιΙ;» ύίΓΠυιιηΐ ΐιίΓρίΙικϋηο, πιιιΐΐα ηε<

(|ΐιίιί3, ί|ΐιί υιιϋίφΐβ οϋ$'κ1ίοιιειη ραΐίιιπίιΐΓ, ρβΓ βιΐΓβϊ.

ρβΓοεηΙυδ, ροδδίιιΐ ιιιαίαιιι δυρεπίΓβ εοηευρί$εεηΐΪ3ΐιι?

ΚιίΓδίιιιι δι ηοη ροδδΐιηΐ, φιοηκκίο ροΐεηιηΐ υηκριαιη

:ιθ 3άυΙΙβΓίί εΐ'ίιιιίηε »1)8θ1νί?Ταιιι ηιιί ηοη ΓιΙιογΊ δηιιΐ

30 3(1υ11εηί οήιηίηε, ηυοαιοϋο ροΐείυιιΐ βϋδςυβ ρατιιί-

ΐβηΐία 3(1 Ιιχο 838Γ3 νεδΐίύιιΐ3 ηοεβιΙοΓΟ, ηυ]ιΐ8ςυε ρπι-

ί'ΐατί εοηνεηΐυδ εδδε ραπϊείροβ ".'

2. (Ιιιπιη αΐϊεηιιηι ιϊί α ηιοήΰια εήτϊίΐίαη'», ιρείΐααιΐ»

ΐΙιεαΙηΓώηι ϊηίει-εΜΟ. — (}ιΐ3ρΓ0ρΐ6Γ εηιΓκΙΐ'ίτι Ιιοι Ιογ

γο£0(|η8 , υΐ ριίιΐδ (ΌΐιΓεδδίοηβ 3ε ροοιιίΐοηΐία βΐϋδφιβ

ΐ'εηιειίϋδ οηιιιίοιίδ 8886 3 ρεεε.ιΐο βχ ιΙιυηίΓοίδ βρεείη-

ειιϋδ εοιιΐΓ3ειο ρεΓριΐΓ^ειιΐ , 3ΐΐ|ΐιε ίΐ.ι (Ιίνίηοδ βιιϋίοιιΐ

80Π110ΙΙ88. Νειριβ 0111111 ΙΠΟϋίΟΟΓΪΙΟΓ 3 ΙΙΙι1)Ϊ8 (Ιεΐίιιιριί-

Ιιιγ ; ί(Ι ήΐιοίΐ ηΐι εχεπιρίίδ ευίνί8 ρεί'δρίειιε νίιΐιτβ Ιί-

εβι. Ναιη δι ΓηηηιΙιΐ5 ίη βΓευΙβηι, ηυί Ιιβπΐίβ νβδίίηιοηία

ρΓβΐίθ83 3Ι1Γ83(]ΙΙβ Γ88011(1ίΐ3 60111 , 881'νίΐεηΐ 11111103111

δΟΓάίϋυδ 38 ηιυΐιί^ ροΐίειιΐίδ ΓβΓβΓίπηι ίιηροπηΐ , 3£θ

ιϋε ιηΊΙΓι ηιιηι β.'ίπι εοιιίαηιείίίίπι χςιιο αιιίηιο Γβκι$ ?

0(ΐϊ(ί αηΐεηι δί ψιίδ ίη ν3$ειιΙιιιιι 3ΐΐΓ0(ΐηι, ίη φιο δοιιι-

ρβ|• 11Ι1£Ι18Ι1(3 δΟΙΛΜΓΪ 801ΙδΙΐεν8Ι'ίΐΙ(, 81ΕΓ8Ι18 38 ΟΟΜΙΙΙΙΙΙ

ίιιΓιιη.Λΐΐ , 31Π10Ι1 ει ρ)ΐ£3$ ίηίΙί^βΓβδ φιί δεβίυβ Ιιοο

ευηυηίδίδδεί ? Ει-£οηε δειΊηΐοΓυηι 38 νη«οιυιιι, νεβίίιιηι

ει υη£υειιΐοηιιη Ι3ΐιΐ3 οιιγλ 8θ1Ιίείΐ3ΐιίηιυΓ, 3ΐιίιιι:ιιΐ'.

νειΌ ηοκΐΓ3ηι ΟΠίηίϋιΐδ ίδΐϊδ νϊΙίοΓβιη 88δε ριιΐ3ϋίηιιι$ '.'

31(|υβ ιιΐιί δρίΓΐΙυδ ίηΓυ$υηι β$ΐ υιΐ£ΐιειιΐιιιη, εο ι1ί»1χ>-

ΙΪ038 ροηηκίδ ίιιιιηίΐιειηιΐδ Ί βο Γαίιιιία^ 83ΐ8ηχ, εο (.μι -

ΙίΙειΐ38 πιβΓβΐΐ'ίείχ Ιηΐ'ρίΐυάίηίδ ρίβηβδ ? ϋίο ιηίηί, ιριο

3ΐΓιιιιο ίδΐιΐ ΓβΓβΐ 1)ειΐ8? Αΐιριί ιιοιι Ιαιιΐυηι ε$1 ϋίδοη-

ηιειι ίηΐ6Γϋη£υβιιΐυιηβΐεα8ΐιιιηι, ϊηΐβτ νβδίβδ Ιιεί'ίΙο» ει

δΟΓνϋεδ , (]ΐΐ3ΐιΐυιη 881 ίιιΙβΓ δρίηΐυδ £ΐ-3ΐϊιιηι εΐ Ϊ81«ιη

ροι•νει•δ3ηι ηεΐίοιιοιη. Νοιι ηιβίιιίδ, ο Ιιοιηο, ϋιιηι ςιιϊ-

ϋ«ΐδ οειιΐίδ ι'ΙΙίε Ιοείηιη ηιιί β$1 ίιι οιε1ιε»ΐΓ3 βρβεΐιιδ ,

ιιΐιί (1βΐ8δΐ3ΐΐ(1χ ηιΙιιΙιοιΊί Γϊΐιυΐχ ρεπι^ιιιιΐιΐΓ, ϋδβΐοιιι

* &8β• ιΐιιο, [αάεηιφχ ρίτ <•'« «' ο Ο/ιτίϊ/ο άϋ/ίνίιιΐιΐ.
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άνεξικακίαν ταύτην, ίνα τού, αυτούς ύπομείνας αΰτφ

πόνους, χα\ των αυτών άξιωθης αγαθών ■ ών γένοιτο

πάντα; ημάς έπιτυχείν, χάριτι χαϊ φιλανθρωπία τοϋ

Κυρίου ημών "Ιησού Χριστοί, μεθ' ου ΠατρΊ αϋν τω

άγ!<;ι Πνεύματι δόξα, κράτο;, τιμή, νϋν και άεΐ, /.α:

ει; τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Γ.

"Οτι έακτραΛ&ς τύ είς θέατρα άναβαΐνειν, χαϊ δτι

μοιχούς Λχτφτισμέτους ποιεί, χαϊ δτι άβνμίας

αίτιο• χαϊ χοΛέμου τοΰτο• χαϊ δτι καν άτεξιχα-

χίας είδος ΰχερεβάλετο ό Ααυϊδ έτ το'ις χατά

τύτ ΣαούΛ• χαϊ δτι τύ ιρίρειν άρχαγην Χράως

τοϋ δοίται έΑει\μοσύγτ\ν ίσον.

α'. Πολλούς οΐμαι τών πρώην καταλιπόντων ημάς,

χαϊ προς τα θέατρα τής παρανομίας αυτόμολη σάντων

παρείναι τήμερον. Κα'ιέβουλόμην είδίναι τούτους σα

φώς, ώστε αυτούς τών ιερών έχβαλείν πρόθυρων,

οϋχ ίνα μένωσιν έξω διηνεκώς, άλλ' ίνα οιορΟωθέντες

έπανέλθωσι πάλιν έπε\ χα\ τ&τέρζς παίδας σφαλλο-

μένους τής οΐχίας έχβάλλουσι πολλάκις, κα\ τής τρα

πέζης άπείργουσιν , ούχ ίνα διά παντός τούτων έκ-

πέσωσιν, άλλ' ίνα βελτίους τή νουθεσία ταύτη γενό

μενοι, μετά της προσηκούσης δόξης είς τδν πατρώον

[769] έπανέλθωσι κλήρον. Τοΰτο δή κα\ ποιμένες

ποιοΰσι, τά ψώρας έμπεπληίμένα πρόβατα τών

ύγιαινόντων άπείργουσιν, Ινα την μοχθηράν άπ»-

θέμενα [την] άρρωστίαν, μετ' ασφαλείας προ; τά

ύγιαίνοντα έπανέλθη πάλιν, κα\ μή νοσούντα την

άγέλην άπασαν έμπλήση της αρρώστιας εκείνης. Διά

τοι τοΰτο κα\ ήμεΐς έδουλδμεθα τούτους είδέναι" άλλ'

ει κα\ μή τοΤς αισθητοί; δφθαλμοϊς αΰτοΰς διακρίναι

δυνάμεθα, 4 λόγος αύτοΰς έπιγνώσεται πάντως, κα\

τοΰ συνειδότος αυτών έπιλαβόμενο; πείσει ^αδίως

έχοντας αυτούς έξελθείν, διδάσκων δτι εκείνος ένδον

έστ'ι μόνος, ο της ενταύθα διατριβής άξίαν έχων* τήν

γνώμην ώςδ μετά πολιτείας διεφθαρμένης τοΰ Ιιρο•^

τούτου μετέχων συλλόγου, κάν τδ σώμα ενταύθα είσ-

άγη, έκίέβληται, κα\ τών άποκεχλεισμένων Εξω καΙ

μηδέπω δυναμένων της Ιεράς μετασχείν τραπέζης

μάλλον άπελήλαται. Εκείνοι μεν γάρ οι κατά τους

τοϋ θεού νόμους έκβληθέντες, χα\ μένοντες Ιξω,τίως

χρηστάς έχουσι τάς ελπίδας• κάν γάρ έθέλωιι διορ-

θώσασθαι τά παραπτώματα >>, δι' & τής Εκκλησίας

εξέπεσον, δυνήσονται μετά καθαρού συνειδότος πάλιν

έπανελθείν. Οί δε μολύναντες εαυτούς, χα\ κελευσθέν•

τες μή πρότερον έπιβήναι, έως άν άποκαθά,οωνται

τήν χηλϊδα τήν εκ τών αμαρτημάτων, είτα άναι-

σχυντοϋντες, χαλεπώτερον τδ τραύμα εργάζονται, χαϊ

μεΐζον τδ έλκος. Οϋ γάρ ούτω τδ άμαρτάνειν εστ\

χαλεπδν, ώς ή μετά τήν άμαρτίαν άναισχυντία, κα\

τδ μή Κείθεσθαι τοις ίερεϋσι τά τοιαύτα κελεύουσι.

Κα\ τί τοσούτον ήμάρτηται τούτοις, φηοΛν, ώστε αυ

τούς έχβαλείν τών Ιερών τούτων περιβόλων ; Κα\

ποίαν έτερον ταύτης ζητείς μείζονα άμαρτίαν, δταν

μοιχούς εαυτούς άπηρτισμένους ποιήσαντες, άναιδώς,

καθάπ:ρ χύν:ς λυττώντες, έπιπηδώσι τ!) ιερά1 ταύτη

τραπέζη ; Κα\ ει βούλει μαθείν καΙ τδν τρόπον της

μοιχείας, ουκ έμον έρώ σοι λόγον, άλλ' αυτού τοϋ μέλ

λοντος ημών δίκαζε ιν τήν ζωήν άπασαν Ό γάρ έμ-

£1έγας, φησί, γυναίκα χρύς τύ έχιθιφήσοί αυτής,

• ΜοΓβΙ. «αρ«/ων. ΙιιΓγι ΚφΙ Ίοο ενταύθα ιΐσττ,χει, *χ-

ΙεΑκηι,

11 11θ(!ίί όιιο τά ί;ιαρτήματα.

ήδη έμοίχενσεν αύτην εν τή χαρδία αϋτον. Ει δε

ή άπδ ταύτομάτου χατά τήν άγοράν έντυχοΰσα γυνή

καΙ ώς έτυχεν έσταλμένη τδν περιέργως Ιδόντα εΓλε

πολλάκις τή" τής δψεως θεωρία• οί μή απλώς μηδέ

άπδ ταύτομάτου, άλλ' άπδ σπουδής τοσαύτης, ώς καΙ

τής Εκκλησίας ύπεριδεΐν, κα\ διά τοΰτο άναβάντες

έχει, χα\ διτιμερεύσαντες, χαϊ ταίς δψεσι τών ήτι-

μωμένων γυναικών εκείνων προσηλωμένοι,πώς δυνή

σονται λέγειν, δτι ού πρδς έπιθυμίαν είδον ; δπου χαϊ

ρήματα διακεκλασμένα, κα\ άσματα πορνιχά, χαϊ

φωνή πολλήν ήδονήν έχουσα, κα\ οφθαλμών ύπογρα-

φα\, κα\ έπιτρίμματα παρειάς, κα\ στολή περίεργο -

τερον συγκειμένη, κα\ σχήμα γοητείας γέμον πολλής,

χα'ι ϊτεραι πολλα'ι μαγγανείαι πρδς άπάτην κα\ δέ

λεαρ τών όρώντοΛ/ κατεσκευασμέναι, χα\ ραθυμία

ψυχής τών θεωμένων, κα\ πολλή ή διάχυσις, κα\ ή

παρά τοϋ τόπου πρδς [770] άσέλγειαν παράκλησις,

χα*, ή τών φθασάντων, καΙ ή τών μετά ταΰτα ακου

σμάτων ή διά τών συριγγών, ή διά τών αυλών χαϊ

τών άλλων τών τοιούτων μελωδία χαταγοητεύουαα,

χαϊ τδ στεδρΤιν τής διανοίας καταμαλάττουσα , χ»1

ταίς τών πορνών έπ•.6ου).αί; προευτρεπίζουσα τάς

τών καθήμενων ψυχάς, κα\ ευάλωτους ποιούσα. Ει

γάρ ενταύθα, δπου « ψαλμο\, καΙ εύχα\, κα\ θείων λο

γίων άχρόασις, κα\ θεοΰ φόβος, χα\ ευλάβεια πολλή,

πολλάκις, ώσπερ τις ληστής κακοΰργος, λαθούσα

έπεισήλθεν ή επιθυμία• πώς οί έν Οζάτρω καθήμενοι,

χαϊ μηδέν μήτε όρώντες, μήτ' άκούοντες ύγιες, άλλα

πολλής γέμοντες αίσχρότητος, πολλής τής βλακείας.

κα\ διά πάντων πολιορκούμενοι, και δι' ώτων, και δι'

οφθαλμών, δύναιντ' άν άνιύτεροι γενέσθαι τής πονη-

ράς εκείνης επιθυμίας ; Μή δυνάμενοι δέ, πώς δυνή

σονται τών τής μοιχείας εγκλημάτων άπηλλάχθαι

ποτέ ; Οί δε τών τής μοιχείας εγκλημάτων ούκ άπηλ-

λαγμένοι, πώς δυνήσονται χωρ\ς μετανοίας τών αγίων

τούτων έπιβήναι πρόθυρων,καΙ -ού καλοϋ τούτου με

τασχείν συλλόγου ;

§'. Διδ δή παραινώ κα\ δέομαι, πρότερον εξομολογή

σει χα\ μετάνοια κα\ τοις άλλοις άπασιν άποσμηξα-

μένους τήν έχ τής έκεΐ θεωρίας άμαρτίαν, ούτω τών

θείων άχροάσθαι λογίων. Ού γάρ τδ τυχδν ήμΐν πε-

πλημμέληται• κα\ τοΰτο χα\ Ιχ παραδειγμάτων Εδοι

τις άν σαφώς. Ει γάρ τις οίκέτης είς κιδώτιον, ένθα

τά δεσποτικά ιμάτια έναπέκειτο πολυτελή χ«\ διά-

χρυσα, Ιμάτιον δουλιχδν ^ύπου γέμον κα\ πολλών

τών φθειρών έναπέθετο, ίρα άν πράως ήνεγχας τήν

06ριν, είπε μοι ; Τί δε, εί τις είς άγγείον χρυσβϋν

μύρα διηνεχώς Ιχειν είωθδς, χόπρον κα\ βόρδορον

ένέχεεν, ούχ άν χα\ πληγάς έπέθηχας τώ πλημμελή-

σαντι τοΰτο ; Είτα κιβωτίων μέν χα\ σκευών κα\ Ιμα

τίων κα\ μύρων τοσαύτην 7Λιησόμεθα τήν πρδνοιαν,

τήν δέ ψυχήν τήν ήμετέραν πάντων τούτων εύτελε-

στέραν είναι νομιούμεν ; χα\ ϊνθα τδ μύρον τδ πνευ-

ματιχδν είσεχύθη Λ, διαβολιχάς πομπάς έπεμβαλοΰ-

μεν, χαϊ ακούσματα σατανικά, χαϊ άσματα πορνείας

γίμοντβ ; Κα\ πώς χαϋχα 6 Ηεδς οΓσει, «ϊπέ μοι ;

Καίτοι ού τοσούτον τδ μέσον μύρου χα\ βορΰόρου, και

ιματίων δεσποτικών χαϊ δουλικών, δσον τδ μέσον τής

πνευματικής χάριτος χα\ ταύτης τής πονηρά; ενερ

γείας. Ού δέοοικας, Ανθρωπε, τοις αυτοί; οφθαλμοί;

χα\ τήν χλίνην τήν έπ\ τής όρχή;τρας βλέπων, ένθα

Γ ΙΚιοπι Βοιούσβ ϊι' αυτών διαστήίαι τοϋ Χριστού. ΕΙ γάρ

οπού Ι ιιιιν ΙιλΙιοΙ ίιιναιτήσαι.

ί Κγ{;ιι ιίιίοιη ί\ί/•Άτ,.
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τά μυσαρί τελείται τή; μοιχεία; 5ράματα, καί τήν

τράπεζαν ταύτην τήν ίεράν, ένθα τα φριχτά τελείται

μυστήρια; ταΐς αύται; άκοαϊ; πόρνη; άκούων αισχρό^

λογούση;, καί προφήτου χαί αποστόλου σε μυσταγω-

γοΰντο;; τή αυτή καρδία τα δηλητήρια δεχόμενο;

φάρμακα, καί τήν θυσίαν τήν φρικτήν χαί άγίαν ;

Ούκ εντεύθεν άνατροπαί βίων, καί διαφθορά*, γάμων,

καί πόλεμοι χα\ μάχαι έν ταΐ; οίχίαι; ; "Οταν γάρ

[771] ύπο τή; έκεϊ θεωρία; διαχυθή;, καί χαυνότε-

ρος γενόμενο; καί ασελγέστερο; καί σωφροσύνης άπά-

ση; εχθρό;, έπανελθών ίδης τήν γυναίκα τήν Ιδίαν,

άηδέστερον όψει πάντω;, οία άν ?)• Ύπο γάρ τή; έν

τοί; θεάτροι; έμπρησθεί; επιθυμία;, καί ύπδ τή;

ξένη; εκείνη; θεωρία; άλοϋ; τή; γεγοητευμένη;, τήν

σώφρονα καί κοσμίαν καί τοϋ βίου παντδ; κοινωνον

ατιμάζει;, υβρίζει;, μυρίοι; περιβάλλει; δνείδεσιν,

ουδέν Εχων δλω; έγκαλέσαι, άλλ' αίσχυνόμενο; τό

«άθο; ειπείν, καί τό τραϋμα δείξαι, όπερ εκείθεν λα

βών επανήλθε;, έτερα; πλέκει; προφάσει; , άφορμά;

ζητών απέχθειας άλογου;, χαί τών μέν οίκοι πάν

των ύπερορών, πρό; δέ τήν μιαράν χαί άκάθαρτον

κεχηνώς έκείνην έπιθυμίαν, παρ' ής το τραύμα έδέ-

ξω• καί τήν ήχήν τή; φωνή; έχων έγκαθημένην τή"

ψυχή Εναυλον, καί το σχήμα καί τι) βλέμμα καί τά

χινήματα, καί πάντα τή; πορνεία; τά είδωλα, ουδέν

μεθ' ηδονή; δρα; τών έπί τή; οΙκίας. Καί τί λέγω

τήν γυναίκα χαί τήν οίκίαν ; Καί τήν έκκλησίαν γάρ

αυτήν άηδέστερονδψει,καίρ>,μάτων άπεχθώς'άκούση

τών περί σωφροσύνη,; , τών περί σεμνότητα;. Ούκέτι

γάρ Εσται σοι διδασκαλία, άλλα κατηγορία τά λεγό

μενα, καί εί; άπόγνωσιν κατά μικρόν ύποσυρείς, τέ-

λεον εαυτόν άποί|5ήξεις τής κοινωφελοΰ; ταύτη; δι

δασκαλία;. Διά τούτο παρακαλώ πάντα; ύμί;, αυτού;

τε φεύγειν τά; πονηρά; έν τοί; θεάτροι; διατριβά;,

κα\ τους έσχολακότα; τούτοις εκείθεν άφέλκειν. Ού

γάρ έστι ψυχαγωγία, άλλ' δλεθρο,-, χαί τιμωρία, καί

κόλασις τά έκεϊ γινόμενα άπαντα. Τί γάρ δφελο; τή;

πρόσκαιρου ταύτη; ηδονής, δταν διηνεκής εντεύθεν ή

οδύνη τίκτηται, καί έν ήμερα καί έν νυχτί χεντού-

μενος ύπδ τή; επιθυμία;, πάσιν η« δυσχερής καί

δυσάρεστος; Έξέτασον γοΰν σαυτδν, τίς μέν γίνη

άπδ εκκλησίας άναχωρών, τις δέ άπδ θεάτρων, καί

έκατέρας παράβαλε τάς ημέρας, και ουδέν δεήστ}

τών ημετέρων λόγων. Αρκέσει γάρ έκατέρας ή σύγ-

χρισις τής ημέρας δείξαι τδ μέγεθος καί τή; εν

τεύθεν ωφελεία;, χαί τή; εκείθεν βλάβης. Ταύτα

κα\ ήδη πρό; τήν ύμετέραν άγάπην είπον, καί ου

δέποτε παύσομαι λέγων. Τού; τε γάρ νοσούντα; τά

τοιαύτα νοσήματα παραμυθησόμεθα, τού; τε υγιαί

νοντας ασφαλέστερους ποιήσομεν έκατέροις γάρ δ

ιτερί τούτων χρήσιμος λόγος• τοις μέν, ίνα άποστώσι,

τοις δέ, ίνα μή έμπέσωσιν. Άλλ' επειδή χρή χαί τους

επιτιμώντας τούτο σύμμετρος ποιεϊν, μέχρι τούτου

«αύτην στήσαντες τήν παραίνεσιν, τά ύπολειφΟέντα

έχ τής προτέρας υποθέσεως ύμίν άποδώσομεν, έπί

τδν Δαυίδ έπανελθόντε; *> πάλιν. Καί γάρ τοϊ; ζω

γράφοι; έθο;, έπειδάν μέλλωσιν έμφερή τίνα έργά-

ζεσθαι εικόνα, καί μίαν καί δύο χαί ζρίΧς ημέρας

τους γράφεσθαι μέλλοντα; παρακαθίζουσιν αΰτοίς,

Ενα τή συνεχεία τή; θεωρία; άδιάπτωτον τή; μορφής

■ 1(θ£. υηυ$ επαχθώς.

11 Κημ. ιιηυί εί ϊ'.ο'.Ι). άποδώσωμεν έπί τόν πατέρα ημών

Άόραάρ. έπινελΟόντες.

[772] διασώσωσι τήν άκρίβειαν. Έπεί ουν καί ήμίν

ζωγραφήσαι πρόκειται νΰν, ουχί τύπον μορφής σω

ματικής, άλλα ψυχή; κάλλο; καί νοητήν εύμορφίαν,

καί σήμερον ύμίν παρακαθήσθαι βουλόμεθα τδν ΔαυΊ5,

ίνα πρδς αύτδν πάντε; όρώντε;, είς τάς οίχείας Εκα

στος ψυχά; άπομάξησθε τήν εύμορφίαν τού δικαίου,

καί τό πράον καί ήμερον, καί τό μεγαλόψυχον, χαΐ

τήν άλλην άπασαν αυτού άρετήν. Εί γάρ σώματος

εικόνες φέρουσί τίνα παραμυθίαν τοις όρώσι, πολλύ

μάλλον αί τής ψυχής εικόνες. Κάκείνα; μέν ού δυνα

τόν πανταχού όράν, άλλ' ανάγκη διηνεκώ; έφ' ενός

ίορυσθαι τόπου• ταύτην δέ δπουπερ άν θέλη; περι-

αγαγείν, ουδέν τό κωλύον. Έναποθέμενο; γάρ αυτήν

τοί; τή; διανοίας ταμιεΐοις, δπουπερ άν ^ς, συνεχώς

εις αυτήν όρ$ν « δυνήση, καί πολλήν παρ' αυτής καρ^

πούσθαι τήν ώφέλειαν. Καί καθάπερ οί τους οφθαλ

μούς νοσούντες, σπογγιά; καί [ματίων |5άκη κυανι•-

ζόντων κατέχοντες, καί συνεχώ; εί; αυτά βλέποντε;,

καρπούνται τίνα τού νοσήματο; παραμυθίαν άπό τοί

χρώματο; εκείνου- οΰτω και συ, άν τήν εικόνα το»

Δαυΐδ πρό οφθαλμών Εχη'ς τών εαυτού , καί'συνεχι" ς

εί; αυτήν άτενίζης, καν μυριάκι; θυμός ένοχλή καί

συγχίη τόν όφθαλμόν τή; διανοίας, ορών ε!ς εκείνον

τδν χαρακτήρα τής αρετής, όλόκληρον δέξη τήν ύγί-

ειαν, καί χαθαράν τήν φιλοσοφίαν.

γ'.Μή γάρ μοι λεγέτω τις, δτιΜιαρόν έχθρόν Εχων•

πονηρόν, διεφΟαρμένον, άδιόρθωτον. Οίον άν είπτ|ς,

ούκ Εστι τού Σαούλ χειρών, δ'ς χαί άπαξ καί δι;, καί

πολλάκις διασωθείς ύπό τού Δαυίδ-, αυτός. μυρίαέπι-

βουλεύαας, είτα άντ'ι τούτων εύερ.γετηθείς, έμενε:

τήν εαυτού πονηρίαν διατηρών. Τίγάρ Εχεις ειπείν,

"Οτι γήν άπετέμετο, καί έν άγροϊς ήδίκησε, καί οι

κία; όρια υπερέβη, κα\ άνδράποδα ήρπασε, κα\ ύβρισε,

καί έπλεονέκτησε, χαί είς πενίαν ήγαγεν ; Άλλ' οΰπ»

τήν ψυχήν άφείλετο, δπερ οΐτο; έσπούδαζεν είδε κα\

τήν ψυχήν έσπούδασεν άφελέσθαι, άλλ' άπαξ τοΰτ"

έτόλμησεν Γσω;, ουχί δί; καί τρ\;, καί ποσάκις

καθάπερ ουτο;• εί δέ χαί άπαξ καί δις καί τρί; καί

πολλάκις, άλλ' ού τοσαύτα ευεργετηθείς, άλλ' ού>»

έλθών εις τάς χείρας καί άπαξ χαί δεύτερον, καί δια

σωθείς* εί δέ καί τούτο, καί ούτω πλεονεκτεί πάλιν

δ Δαυίδ. Ού γάρ έστιν ίσον έπί τής Παλαιάς δντα

τοιαύτα φιλοσοφείν, χαί νύν μετά τήν χάριν τοιαύτας

χαρίζεσθαι δωρεάς. Ούκ ήν ό Δαυίδ άκουσας τήν πα-

ραβολήν τών μυρίων ταλάντων και τών έχατόν δη

ναρίων οΰχήν δΔαυίδ άκουσας τής ευχή; τή; λεγού-

σης, Άφετβ τοις άνθρώποις τά όφΛήμαΐα αύτώτ,

χαΟως καί ό Πατήρ ΰμώγ 6 ούράηος• ούκ ήν ίδών

τόν Χριστόν σταυρωθέντα, ούχ αΤμα τό τίμιον έκχυ-

θέν, ουδέ τού; μυρίου; περί φιλοσοφίας άκουσας λό

γους• ούκ άπέλαυσε θυσίας τοσαύτης, ούδ' αίματος

[775] μετέσχε Δεσποτικού, άλλ' ατελέστεροι; έντρε-

φόμενο; νόμοις καί ουδέν άπαιτούσι τοιούτον, πρό;

αυτήν τήν κορυφήν τή; έν τή χάριτι Εφθασε φιλοσο

φία;. Καί συ μέν πολλάκις υπέρ τών παρελθόντων

όργιζόμενος μνησικακεϊς• ούτος δέ καί υπέρ τών μελ

λόντων δεδοικώ;, καί είδώ; άκριβώ;, ότι άοίκη,τος

0 ΒΡβ'ί ϋυο άίο^άν.
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Ιιαπο βϊΟΓίπι ηιβηδαηι ϊκίαοτίβ , υυί ΐΓοηιοικΙα ροι•-

αςιιηΐιΐΓ πιγκΙΟΓΪη ? <1υιη ϋδ<Ιι;ιη ηυι-ίϋυδ 30ι1ί$ οι δοοπιιηι

οοβεοοηβ 1οςιιβη$ , βΐ ρι-ορίιοίαιη αροδίοΐυιηηυε Ιβ 3ά

3ΙΌ3Ι13 8θΓΪρ111ΓϋΟ ίΐΙΐΓΟ(1ΐΙ00.Ιΐΐ6Ι1Ι ? (ΙΐΙΜΙ ΟΟιΙΟΙΙΙ ΟΟΓίΙβ

ΙοΙαϋιι $ιιηηί$ νοηβιια , οΐ Ιιηηε Ιιοδίίαπι $3ΐιεΐ:ιηι 30

ΐιοιηακίαηι ? Αηηοη Ηχο δυηΐ νίΐ3β βυΙίνοΓβίο, οοη]α-

Β'ι&ηιιη οοιταρίβΐχ, Ιβΐΐβ ριΐβΐιχηυο εΐ πχχ ίη ύοιηί-

Ιηη ? Οοηι εηίηι βρβοΐαοιιΐίδ ίΐΐίβ ιΐίδδοίοιίοι• 30 ηιοΐΐίοι*

1α$είνίθΓςυε , οιηηίδηαο ρυϋΐοϊΐϊηε Ιιο&ιίδ Πιείυβ , άο-

11ΙΙ1Ι11 ΓΟΟΜβΠδ , ΙΙΧΟΠδ 3δρθε10δ ιηίηιΐί επί ]ΐ10Ιΐηΐ1ΐΙ8 ,

ψια1ίδθΐιηκ|υε εΐίαπι ίΙΙα Γαει-ίΙ. δίηυϊ(1βπι )ηΩηπιηΐ3ΐιΐ3

>11α εοηειιρίδοοηΐίβ , φιηηι ίη ΐηεαίΓίδ ΙιηιΐΜδΐί , 61 αϊ)

(11ο βΐίεηο δρεείαειιΐο , ςιιοιΐ (β (ΙεηΊοηΙανίΙ , οηρίιΐδ,

εηδίαιη 30 ιτκμΙοι,Ιλιιι οχοΓβηι 61 Ιοι'ιοδ νίΐαι εοιίδοποιη

«ΙοδρΊοϊδ, οοηΐιιηιείί» αΓΓιείβ, ίηηιιηιεπδψιε ρι•οΙ)ΐϊδ ορβ-

γϊ8 , ηοη ςπθ(Ι φΓκΙφίβηι ηαοοαδ ηαθ(1 Ίη ίΙΙα ειιίρεδ ,

βοϋ (]ΐιο(1 επιΐιοδοηδ εοηΐίιοπ ιηοιΊ>ιιπι , ςαοά" ρυιίεαΐ

γαΐηιιβ οδίεπϋοι-ε, ςοο ίη βρβεΐηειιΐίδ δαυείαΐυδ ΓοάίίΙϊ

(Ιοηιυηι , 31Ϊ33 ηεείίδ ε.ιιΐδαΐ'ιοηοί , ίηϊηυαδ ίιιίηΓιοίΐίχ

φκιτεηβ οεεηδίοηπϊ, οηιηία ςαχ (Ιοιιιϊ $ιιηΐ Γαδίίιΐίοιιί,

οι :ιϋ βεείϋδίηιη ί11»ιη εΐ ίιηρυηηι ίηΐιίαιι» εοηειιρί•

δοοηΓιαπι , 3 φΐ3 νηΐηιΐδ βεεερϊδίί , ιΐυιηψιο δοηίΐιιιη

νοοίδ £βΠ3 ίη ηηίιηο ηιηηοηίοηι , ίίειιηριε ηδρεείαδ ,

ιιιοΙπ8, οηιηϊηφίο ίΙΙα ιπογοΙι ίοϊ;υ ΙίυίάΊηίδ ίϊιηιιίαοπι,

ηίΐιίΐ εοηιιη φΐχ (Ιοπιί 8υηΐ οιιιιι νοίιιροΐο ίηίοοπδ.

Εΐφΐί(1 1θ(]Ι10Γ 06 ΙΙΧΟΓβ 31)1 ΓοπιίΙία , (]113Ι1ιΙθ ίρδ.ΊΠΙ

εΐίιπι εεεΙεδίαπι ροϊΐεα ιπίηυβ ΙίοεηΙοι• νίβοι-αδ 68 , 61

ειιιη ΐχάΊο αικϋΐυπίδ 8βηΐιοιιειιι ι!ε ραάΊοίιία άοφίβ

ηιοϋο8ΐί:ι ? Νεηπβ οηίιη ];«ιη ε3 ςοχ ϋίουιιΐυι• Ιίϋί ρΓΟ

«ΙοεΙηηα βαηΐ, βειΙ ρπι :ιεειΐ83ΐίοιΐ6, Ιβφΐε ραυίαΐΐπι ίη

ιΙεδροΓηΐίοηειη αοΜιιοοιιΙ : 1;ιη(1επι εΐ ηΐιππηροδ Ιείρδίιπι

3 (ΙίδείρΙίηβ 3(1 ρυοίίεαπι οιιιηίυιη υΐίϋΐαΐοηι ααΊιίΙιίΐα.

ΟίΚίρΓΟρΙΟΓ ΓΟί,Ό ΥΟδ ΟΠΙΙΙΟδ, III 61 ίρδί ρπίνίΐδ ίη δρθ-

ειηειιΙ Ϊ8 εοιηηιοη ιίοιιοδ νίΐεΐίδ, βΐ ηΐϊοβ 3ΐ> Ιιϊδ άεάυείοδ

ΓεΐΓ;ιΙΐ3ΐί8. (}υί(1(|ΐιίι] οηίιη ιΙΙίε ςεπΙυΓ, ηοη εβί οΐιίε-

εοΐίο; δεά ροπιίοίϋδ, $β(Ι ροβηβ, βοϋ βυρρίίοϊυπι. ΟιΓκΙ

ρΐΌ(1εδΐ ί!1:ι ΐεπιροΓαπα νο1υρ(38, (Ιυιιι ηίηε ρειρείιιιΐδ

ιιαδείιιΐΓ (ΙοΙογ, ϋυηΐφΐβ ηοείβ ραπΙΟΓ ηε άίβ 3 εοηευ-

ρίδεοηΐία δΐίιηιιΐΜϋδ, οιιιιιίΐιυδ ηιοΙε$ΐυ$ β$ οΐ ίηνίδυδ ?

Εχεαίο Ι^ιΙογ Ιοίρδαπι, τορυΐβηβ (ριαίίδ Ιί.ΐδ 30 οοοΙοδί;ι

Γ6(1ϊβη$ , ηίΓδίΐδ (]ΐιη1ίδ 3 δροοίαειιΐίδ , αΐιριβ 1)08 (Ιίοδ

οιιιη ίΙΙίδ οοηΓοΓ.ΐδ : ί<1 $ί ΓοοοΓΪδ , ιιίΐιίΐ οριΐδ βηί ηο-

«Ιγο δεπηοηε. 5αΐί$ οηίιη ΓαβπΙ , Ιπιηο ιΐίοιη οιιιη ίΙΙο

εοιηρ3Γ3$3β, 3(1 03ΐεηι1βη(1υπι 61 ηιοιη ηιηςη» $ΐΐ ηίηε

ιιΙί1ίΐ3$, 61 (|Π3ηΐ3 δίΐ ίΙΙίηε ηοχη. Ηχο ηιιηεβά νοδίτηιη

03Γίΐ3ΐϋηι (Ιίοεικίη ρυΐανί, ηοε πηκμιπηι (Ιιοογο 068831)0.

δίε βίοηίηι οΐ 608 φΓι Ιιιιίο πιογοο οοηοχϋ βιιηΐ, ηιΐιιιο-

ηε1)ϊηιιΐ8, 61 ηιιί δ.ιιιί δΐιηΙ, οοηίϊπηαυίιηιΐδ : υΐηδηυβ

οιιίιιι ίιιοΓίΐ ιαίΐίδ Ηχο ΟΓαΐίο : αΐίοπδ ηιιϊιίειη ιιΐ ϋεδί-

$ΐ:ιηΐ, η1ΐει•ί$ νβΓΟ ηβ ίιιείιίαιιΐ. ϋχίΟΓυιη φιοπίηιη οροΓ-

Ιβΐ ίηεΓβροιίοηοηι 6386 ηΐ0(ΐ6Γ3ΐαιη , Ιιίε αίιηοηίιίοηί

(Ίηπη ίηιροηοιιιιΐδ , οι ηιιχ άβ δΐιροΓΪΟΓβ ΓββΟπΙ »η;ιι-

ηιβηΐο ρβΓ8ο1νβιηυ$ , Γβο,βϋηΐβ$ 3α" Ι)ηνί(Ιβιη '. δίςιιί-

«Ιοπι Ιιίε ρίειοΓίΙιιΐδ πιο» εβί , ςυοιίεβ ίηια^ίηειη 3ΐϊ-

ηυαιη »(1 νίνυιη βχρΓβδββηι 3ΐ)δο1νεΓ0 ευρίυιιΐ, υηιιηι,

(Ιιιοκ , νβΐ ΐΓβδ ϋίβδ 3δδίιΙοιιΙ ϋδ ηιιοδ (ΙορίιιςιιηΙ , ιιΐ

35δίϋιια οοιιΐοηιρίαΐίοηβ ιίίΓα ογγογοι) εχβείβηιΐο Γογ-

1 Κ6β• υηϋδ εΐ ςοΐο., ύαΗηιι& αά ραΐίβιη ηοϋηιηι Λ\>τα-

Ιιαηι ιαίαιηία.

ηιηίηηι βχρηπΐ3ηΙ ίίηιίΐίίικίίηοιη. ΟυΪ3 ί^ίΐιΐΓ οι ιιοΐιίδ

ρΓοροδίΐυιη βδΐ ηοη οοΓρΟΓαΙίδ Γοπηχ ίιηη^ίιιοηι , δθ(Ι

βιιίηιί ριιΐοΐιι-ίίικίίηεηι , 3ε δρίηΐιιηΐεπι ϋεοοι-ειιι νουίδ

1ιθ(Ιίο ϋορϊιΐββΓβ, ϊρδυπη ϋηνίαΌηι τοίυπιυδ βίΐβδδβ νο-

οίδ , υΐ οηιηοδ ίη οιιηι ίηΐυοηΐβδ ίη απϊιηιιηι τείοΓαΐίδ

6χρΓ08δ3ΐη ]υδΙί ρυΐεΐιπίυιΐίιιοηι, κιιανίΐηίοπι , ηιηςιι.ι-

ηίηιίΟΙοπΊ , ίη δηιιιιιια νίιΊιιΙοιιι ο]ιιδ οηιηεηι. Γ.ίοιιίιη

$ί εοΓροηδ Ίιιιη^ίιιβδ ηοηηυΐΐυηι ίηΐυεηΐίυιΐδ 5οΙ:ιΐΐυιη

ηιΙΓοπιηΐ, ιηιιΐΐο πΐ3ξί$ ίϋοηι ΓαείεηΙ ηιβηΐΐδ ίιηοςίηοδ.

Αΐηυβ ίΠ.ΐδ ηυίυΌπι ιιοιι ΙίοεΙ υυίνίδ ίηΐιιβπ, δβά εοιίοιπ

ίη Ιοοο εοηδίδΐ38 οροΓίεΙ : Ιιηηο νεΓΟ ηίΙιίΙ νείαΐ, ηυο-

ιηίηιΐδ (]ΐιοοιιπΐ(]υο νοίίδ ΐοοηηι οίΓευηιΓβηδ. Ν;ιηι ρο-

8ΐ63(|υ3ηι οηιη ίη αιιίηιί ρεηείηΐίυιΐδ ΓβροδίιίδΓι , υ1)ί-

ουηιςυβ ΙοοοΓυιτι ίυβπδ , ροΐβΓΪδ δχρο οοηίοητρΙβΓΪ ,

ρΐιιπηιιιηιφιο οχ 63 αΐϋίΐαΐίδ οβροΓβ. ΕΙ δίααΐ ηυί Ι.ι-

1>0ΓηηΙ οουΐίδ , δι δροηςΐ3$ βο νββιϊυηι εγ:ιηβο εοίοιβ

ρηηηοδ (βηεη1ε$ ΙϊβφιβηΐβΓ ίη εα ίηΙπεαιιΐιΐΓ, οχ οο οο-

1θΓ6 ηοηιηιΐΐιιηι οηρίιιηΐ ιηυιίιί Ιοναιτιοη : δίιιιίΙίΙΟΓ βΐ Ια,

&ί 03νί(1ίδ ίιη:ι§Ίηοπι ρΓχ οευΐίδ Ιι;ι1)θ;ΐδ , 61 ίη 1ι:ιηο

αδδίίΐιιο (1ε(ί^3δ οευΐοδ , εΐίαηίδί ιιιίΠίοδ ουίυιηίαΐ ϊγ;ι

ιηεηΐίδ οοαίιιιιι ροι (υΛαηδ , 3(1 Ιιοο νίπηίίδ εχοιηρΙ:ιΐ'

Γοβρίείοηδ, ροΓΓβοίΗΐιι εοιίδεηυβήδ δαηίΐαίειη, ριίΓαηι-

ςιιβ ηηίηιί ρΐιίίοδορίιίηηι.

3. ΝνΙΙιΐί ϊηΐηικν» 8αύΙβ άεΐΐήοτ. — Νβ ςυί$ ΙςίΙιΐΓ

ηιίΐιί 0*1031 : Ιηίιιιίοηηι Ιιαοοο βεοΐβδίυιη , ίηιρπ>!)ΐιιη ,

οοπυρίιπη, ίπεοΓΓί^ίϋίΙοηι. Ουί(1ςυίά (Ιίχεηδ, ηοη 68(

Ιηηιειι δϊΰΐβ άβίβήοι•, ςυί βοηιεί οι ίίοπιιη , ίηιο 8Χ-

ρίιΐδ δοινβΐιΐδ 3 Πανίιΐο, ουιη ίρβο πιίΙΙβ ιιιοϋίδ ίΙΙί δΐηι•

χί$$εΙ ίιΐδίϋί.ΐδ, Ιαηιεη ρΓΟ ιοί ϋεηεΓιεϋδ βεεορίίδ, ρει*-

δονβπινίι ίη 8υ3 ηιηΐίΐί:!. ()ιιίά ί^ίΙΟΓ 1ΐ3068 <[ΐΐο»1 ίηεηδοχ

ίηίιιιΐουιη ? Οηοϋ Ιογγχ ρπΓίβηι βιίοιιιίΐ , (ριοιΐ ίη 3§γϊ3

ΓβείΙ ίη]ϋΓΪ3ΐη , ηιιοά «Ιοηπίδ Γιηιίΐοδ ΙιηιΐϊβΓΟίδΐΐδ εδί ,

ηιιο<1 ηΐ3ηείρί3 ΐιι.ι πιριιίΐ, ςιιοιΙ νίιη :ιΐΐιιΙί(, ιριοι! Ιιια

ρπεΙοΓ ]ιΐ8 οεουρανίΐ , (|υοι! αά ραιιροΠ;ι(οηι Γβίΐοβϊΐ ?

Αι ιιοηιΐιιηι οιίριιίΐ νΐίαπι , ςυοίΐ ηιυΐίΐυδ ο$1 δαιΊΙ :

(]ΐιθ(1 δι εΐ νίίαιη εηροΓβ εοιΐ3ΐυ$ εδί , ΓοιΊ383β δειηεΐ

\<1 30803 εδί, ηοη $εηιεΙ, οίδ ηιιί (ογ, αιιΐ δχρίυ;, δίοιιΐ

ΓοείΙ ίϊίΐϋΐ (α) : ςυοιΐ 8ί ειίαιη δοιίιβΙ , $ί 1)Ϊ3 , δι ΙεΓ, δι

δχρίυβ ηοε ΐοιιιηνίι, :ιΐ ηοη ιοί αΠβεΙυδ α1)5 16 ϋβηεΠ-

θίί$, αϊ ηοη οαιη δοηιοί αΐιριο ίίοπιιιι ίιιείάΊδδβΙ ίη ιηη-

ηιΐδ ΐιιαδ, εΐ δει-ναίιΐδ 68δεΙ : 61 δί Ιιοο ςιιηςιιο Γαοΐιιιη

εβί , δίο οΐίηιη ΓΟΓδυδ δυροπιΐ ίρδβ Οίνίο'. Νοιι οιιίιιι

Ρ3ΓΪ3 δΐιηΐ δυΙ) νοίβΓΟ Ιο^β (Ιε^οηίοιη , εΐ ηηηο ροδί

Ενβη^εΙϋ ί,ταΐίΒΐιι Ιαΐΐη οοικΙοιιβγο ^Γ3ΐίδ. Νοη βικίίε-

Γ31 0:ινί(1 ρηΓ3ϋοΐ3ηι (Ιβ οΌεοηι ιιιίΙΙίόπδ Ιαίοιιίοιοιιι

βΐηιιβ ϋβ εβηίοιη ϋεηαΓΪίδ ; ηοη 3οάίβΓ3ΐ ρι-εοαιίοηειιι

(Ιίοπιίοιη, Ηαηίΐΐίίΐ Αοηιϊπίίυ* άώϊΐα ίρ$οιηηι, $κΜ Η

Ραΐ&τ νειίΐΓ αείαιίι ( Ματο. 11. 25) ; ηοη νίιίοπιΐ

Οηηβΐυπι ει-υείΓιχυιη, ηοη οΓΓυδηιη ρΓοιίοδίιιιι $3ΐιςπί

ηοηι, ιιβε βικΙίοΓαΐ ίηπιιηιοηιυίΐοδ δβΓηιοηβδ εΪΓΟβ Ιιαηο

ρΐιίίοδορίιίαιιι ; ηοη Ιηΐίδ δίΐεηίίεϋ , ηβηυε $3η§ιιιιιι$

(Ιοηιϊηίοί ραπίοορδ ΓυοΓ»ι , $οϋ Ιε^ίϋιΐδ ίιηρβΓΓεείίοΓί-

1)03 βαΊιοβΙυδ , ηεηυε Ιηΐε ςα'κίο,υβιη εχί^οιιΐίυιΐδ , 13-

ιηβη 3(1 οναηβεΐίοχ ρΙιίΙο$ορ1ιίχ ΓβδΙί^ίυπι ρεΓνεηίΙ.

Αι Ια ΓηςιιβηΙβτ ίταίιΐδ, ίη]απ3Γαιη πιειηοΓίαηι ΓβΙί-

ηε& : Ιιίε \όγο ουιη α"ο ΓυΙυιίδ ιηοΙυοΓΟΙ, οογΙο δείειίδ,

δί ΙιοδΙειη $ογ\ ϊγοΙ, 80 61 οίνίΐαΐβ οχδαΙαίυΓϋΐη , «Ι νί-

(α) Ηϊε βΐ ϊιιΓγπ (ΐυκϋαηι ϋοοπηΐ ίη ΚαιΙϊδ, φΐχ εχ Κβ^ίο

εοίϋεε $υρρ1εαΐυί.
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ΐιιιιι ε*Ι»ιιιίΙοβαηι ίκηιιιιιιι, ηπη (ΙβδΓιΙίΐ Ι3ΐιιειι ίΐΐίαδ

ΙιηΙιΟΓΟ ουιαηι, $0(1 οηιιιϊα ΓβοίΙ, Ιιιιηο Ι;ι1ι:ηι οοιιίπι 50

Ικ»ϊΐ(!ΐιι Γονοηδ. Οαίϋ οοιιιιιιοιιιοιμιό ν;ι1ο:ιΐ Ιιι1ιτ.ιιιΐί:ιηι

Ιιπο πι:ι]οι-οηι ? Ρογγο ηΐ ηοπ ίαιιΐιιιιι οχ ρινοίοπίϊί, νβ-

ι ιιιη βχ Ιιί$ φιοςιιε <]υ:ο ιιιιιιο ΓιυιιΙ <1ίίθ;ΐ8 Γι οπ ρο^δε,

υΐ οιιιιι ηιιονίδ Ιιοηιϊηε αιπιηιιηι ΐιι Ιβ ΙιΟδΓιΙβηι βθ-

Γοηΐε ι-εϋοβδ ΐιι ?Γ.ιΐίαιη, ψιΜ Ιβοηβ βχνϊαδ ? Ει Ιηιιιοιι

Ιιιιηο οϊοιιι-οηι ιιιλι 8ΐιοΐιιιικ[ΐιο γοοΜιιιιΙ Ιιοηιϊηεδ, βιΐο

ιι:ιΐιιι•ίΐιιι δυρβίΜΐιΙοδ : ΓιΙα,υο φιηνίί ουο ηιϊΐΐοι• ΓβΓ8

οιιιιιϊυηι ίη)ΐΐ)3πϊδδίηΐ3 οΐ δΐιροιυίςδίιιι» , ηιΐοο ΐιι ροΓ

Γοπιιιι ηηιΐιιιΐοΐ , ηειιιϊηβηΊ ΙβίτίΙαηβ. (}ιι.ιιιι ϊςίΐιιΐ1 Ιιβ-

ϋϊΐιΐΓΪ 5ΙΜΙΗ18 6\οιΐ83ΐ'ιοηοηι , φι.πιι ίιηρείηυίηιιΐδ νο-

ιιί;ιιιι , δι <ίιιιι ίοπ<> 1)0$(ί.ΐδ οΐοηιοηιιΐδ , ιιο£3Υθπιιιθδ

Ιιοιιιίιιοί υιηηυαηι ροδδβ ρΐ3ο:ιιϊ ΙιοηονοΙοδΟ,υο βΓβ.ι ηοβ

ΓΟΐΙιΙί ? Αΐ(]ιιϊ ΟΟδΙίχ <|ΐιίιΙοιιι ρποίοι• ιμΙιιι'.ίιιι 681 085ι;

ιιΐ3ΐΐδαοΐ3ηι, ΙιοιιιίηΊ υογο ρι-αΊοι• ιι.ιΐιιπιιιι οδί Γ<:ι°ί(:ΐ8.

ΙΊγ^ο οιιιιι ΐιι ίΙΙίϋ ικιΐιιπιηι νίιιαιιιιιι* , ψι:ι ΓγοιιΙο ηοβ

οχουδ3υϊιιιιΐ8 , ί>• ΐιι Ιιοιιιϊιιο εηιιδοιιιιιΐ' ηηϊηιί ρΓορηδϊ•

I ιιιη ιιοιι ροδ80 εοιτϊςί? ΟικκΙ δί βιΙΙιιιο ουηίοηιΐίδ, ϋ-

Ιικί (Ιί.νιτίιη, (ρΐϊΐιινίϋ ίηδβιωΐιϊΐί ιιιοι-Ικ) χ^τοΐαι Ιιυιιιο,

<|ΐιο ρΐυβ Γιιοπι Ιαηοιϊδ, Ιιοο ιίΐιί ιηοΐΐΟδΟΓΪΐ αηιρϋυΐ';

βί ΟδΜίΙοαδ, <:ιιΐ';ιιΐ5 ίιιιιηβ(1ίθ3ΐ)ί1ί πκιιΊχ) Ι.ώοιαιιΙοηι.

ΛΊΑϊ/ ηοαιΐι ΩανΐάΊ οάηιιη 8<ιύΙί$ ; αιτ ραΐίειιΐία: ιιιε-

π'ίΗΐιι α-ηιαΊιιι- εΐεεηιοίψικ. — Ιίπυιιι ί^'ίΐιιΐ' ϊΐΐιιιΐ δρε-

οίοιηυβ, ιιοιι ιιο <]ΐιί(1 ιΐι;ιϋ ραΐίαιηυΓ :ι1ι ίηίηιίοΐδ , βοιΙ

ιιο ΐ]ΐιί(Ι ϋϋδ ιιιιιϋ Γαοΐαιηιΐδ : ίο ιιίΐιϋ ρβϋοηιιΐΓ ηι»ϋ,

ιΊίηιιΐίί ίιιιιιιιιιοΓ.ι ροι-ΓθΓ.Ίΐιιυ8 ιιι:ιΙ:ι : φιοιιι.ΐιΐιιιοιίιιιιι

ιιοο 1);>νίι1, ιΐιιιιι ι^ΊπΙιιγ, ϋυηι ΐιι οχδίίπιιιι η^ίΐιΐΓ,ιΙιιιιι

ιΐϋηιιβ :κΙ νίΐαι άίδΟΓίηιοιι ίιιδϊϋϋδ .ιρροΐίΐιΐΓ, ηιιϊιΐπ,ικιιιι

:κ Οΐ'Ιιί ρ03$118 081 : (]ΐιίη ροΙΪΙΙδ ΙίΟδΙΟ 8110 Γ»Ο.Ιυδ 081

ίΙΙυ&ΐηρΓ Ιΐ"ΐιηπι1)ίΙίι>ΐΊ|ΐι<', εχίοπδφίο οηιιιίΐχΐδ αιιιη-

ίιιϋοΓ , ίιΙ(|ΐιο ιιοιι ΙιοιιιίιιίΙιυβ ΟιιΙυιη , &οιΙ ϊρ8Ϊ οΐϊαιη

ϊ)οο. 0»ί(1 βηϊηι (Ιοίιϊιηβηΐί οορίΐ δ.ιιιοκι$ ίΙΙο , οιιιιι

»»ιιι ηΐϋΐΐβ ρβΓροΙβΓβΐυΓ α δαϋΐο ? Αηηοιι ΐιι Ικχϋβι•-

ιιίΐιιι ιΐδοαο ϋίοιιι οηιιϊΙϋΓ ίΙΙυδΙπδ ΐιι ΙβΤΓβ, ΐΙΙιΐδΙποι- ΐιι

»•χ!υ? ί.Ίΐιοη ίΙΙιιιη ϊηοη*ιτ3ΐ)ί1ί« ιικιιιοιιΐ ϋοιο οΐ ο;ι•1ο-

πιβι Γβ^ικιπι ? ΚιίΓδυδςιικΙ οοηιπκκίϊ οορΐΐ ίηΓοΙίχ ίΙΙο

.ίο ιηϊδεΓ, ιοί ϊηδί(1ί38 ηιοΐϋιΐδ ? Νοηηε γθ^πο οχουβδηδ

081 ? ηοηπβ ιηίδβΓΒηϋβ ηιοπβ ροΓίίι «ηη οιιιη ΙίΙίο,

ηΐο,ϋο α5 οηηΓιΙιιΐδ νΐΐυροΓ3ΐαΓ( 1. Κες. ηΐι.), οι ψκχΙ

Ιιίδ £πινιαβ Οδί, ΟΒίβΓηβ ΙυίΙ βιιρΐ)1ϊοί3 ? ΡοδίΓβιιιο (μιΜ

Ι.ιικΙομ «31 ςικκΐ ΪΙ10Ι1838 , ςιι»πιο1)Γβηι ηοη τίβ ουιη

ίΙΙο ΓβϋϊΓβ ίη βηΐίαπι ? Ροουηΐ.υ οπριιιΐ ? δβιΐ δι Γογ-

ΐίΐβΓ ρβΓΓθΓδ Γ3ρϊΐ131ϋ, ΙίΙΙΙαίΜΐΙοηΐ 3€θίρίβδ ΠΙΟΓΟβίΙϊδ

λο βϊ ββί ΐιι ακιηυδ ρηϋρβπιηι ΓοροβυίδδΟδ. 8ΐφΐί(1βηι

<Ί πι» <1θ(1ΪΙ οββηϊβ , οι <}ΐιί εί ςιιϊ αΐϊοπα υδοηκινϋ ,

ηοο,ιιβ ρ»Γ»< ϊηδίϋίηδ, ιιοφιε ηιβίε ργομιιιγ, βηιΐιο

ρΓορίΟΓϋοϋηι ί<1 Γ»οϊαηΙ. ΡΓΟίηαΌ ουπι ίιιιροηιΐϋ οβιΐδ»

βη ϋοιη, ρβΓδρίουαηι οδί υηϊηι οβιικίεηιψιβ Γογο οογο-

ιιηιη. δοο" νίΐίο ϊιΐδίιΙϊ;ιΐιΐ8 ββι, ει οοιυΐοδ 081 οεοϊϋοΓβΤ

Ε•λ Γβδ Ιιΐιι ργο ηΐϊΠ)•πο ϊιηριιΐ3ΐ)ΐΙυΓ, δι ίιιβίϋίβδ πιο•

ΙίοηΙβηι, «ΐαιΐ (3111.111) ρΓονοοηιπι ίιιίιηίοΐίαιιι , ϊιιΐοτ

Ιιοηο ιιιβΓίΐοβ ηιιιτιοΓβΓΪβ, ηοη (ΙοδίηεηδοτβΓερΓο ϊΙΙο,

1)«ΙΠ1 θ1)500Ι3Ι1(1θ , ΐιι ίΙΙί Γι.κ ρΓορίΐίηδ.

4. Νο ίβίΐϋτ ίΙΙυϋ ΓορυΙβηιιιβ , ςιιο<1 Οεα» τοίυοπΐ

ηο Οανϊ(1βιη οοοϊο"6Γβ4 δβϋ! : δεο" ϋίικί οοιίδίιΙβΓ», οιιιιι

«χ ίιΐδίιΐϋδ δαάΐϊβ Ιτίρία ςιιηϋπιρίιηικ: πιαπνιϋ ου-

γοιι» Γ8(1ϊηιίΐϋΐιι Γϋίδ."»ο. Εΐοηϊηι ςυϊ ρΓορίεΓ Οοοιιι βογ-

•«νϋ Ιιοδίοπι , οαηι α,υί δεηιοί , ϋίδ , ίιηο ίιοιιποηίοΓ

Ιαιιοοαηι ίη 03ρυΙ ίΐίϊιιι νί1)Γ3Γ3ΐ, ουιιι 68δ«( οοιίϋοπ ϋϊ

ροιεϊί3(οιη ιι.ιοΐικ , ΐηιηειι ροροΓοΊι ίρ»ί , ειιπι βοΪΓβί

ρ08(03 Γογο, ιιΐ ύοιιιιο ;ιΙ) ίΙΙο ίπιροΐοΓΟίητ: ροΓβρϊουυιπ

681 οιιηι ηιϊΙΙίοδ ϊηΐβΓΓοο(οιη ββββ βηϊηιί ρΓοροδίΐυ ;

ιηίΙΓιοδ 3ΐ)(οηι ίιιίοιΤοοΙιΐδ ρΓορίβΓ Οοιιιη , ρΐιιπιηαβ

Ιιιΐίι ιι.:ιι Ι)•ι ίϊ οοΓοιιπδ : ηιιϊ (|ΐιοηι»αηιθ(Ιιιηι ο( Ρ.ιιι-

Ιιΐδ 3Ϊ(, Οηοΐϊάϊε ηιοήοτ ρτορΙεΓ Βεναη (Κοιη. 8. 26 ) ,

ΐίΐίρδίιιη ει ίΙΙο ρΓορίβΓ ϋευιη ραβδίικ ο«! (Ιιιπι

βηϊηι ροδδοί ΙιοδΙοιη δϊΐιϊ ίιΐίίιϋπιιίοιη ο ηιοίΐίο ιοΙΙοΓβ,

ρΐ'ορΙΟΓ Ιίοιιιιι ιιοΐιιίΐ , ε( ιιι.ιΐιι'ιΐ ηΗοι'κΙίε ροιιοΙιΐιιΐΊ,

(|ΐΐ3ΐιι ]ιιβ'3 ε.τϋβ 3 Ιοί ηιοπϋιιΐδ ΗΙιοι-πγϊ. (ΙιιοιΙ μ

ιιμ|ικ: 3(1 Ίρδΐιΐδ νίΐχ ροΓ'ιοιιΙιιηι ϊηΒίϋϊβιιίεηι υΐοίκί

3'ηιιο οιΐίδδβ Γα$ ηοη 081, ηιιιΐΐο ιηίιιιΐδ Ιίοοι οιιιιι ηιιϊ

νιιΙ^.ΐΓ'κοΓ Ιχί,ί ι, ιιΙείδοϊ.

Αξια εοηΙιιηΐίΊη» αιι ιϊΐ ίηίοίετιώίΐι'. ΙΙΐίΓιοιει ηυιια}

ίηίιηίά (α). — ΡΙειΊςφιο »1) ϊιιίιιιίοϊδ αΠϊοί οοιινίοίίβ,

ηιιΐ ίη δυδρίοϊοηεηι αοΊΙαοί, νίίΙοΙιΐΓ οηιιιίΐιηδ πιογιϊΙιιι»

ίιιΙο1ετ3ΐ)Ηίιΐδ. Λ{το ϊ^ϊιυΐΌΐ ίδΐικ) βχροιιάηηιυδ. ΑΙί(|υί5

ΙιΙιί Π)3ΐ(!(1ί\ίΙ , 3ΐΙΐΐ1ΐ(1ΊΙΙ11 30 80(:Γΐ3ΐΟΓ0111 ;ιρρ(ΊΙ.ι\ ΙΓ.'

Πι κ; δι υογο (Ιιοιι, οοΓΓί^β : δϊη ΓϊΙβο , ΪΓπιΙβ; 8Ϊ ΙΪΙ)^

ίρ$6 ΟΟΙ180ΪΙΙ8 68 0ΟΓΙΙΠ1 (|ΙΚΪ' ()1)]ί('ίΐ1ιΐΙΙΙΓ, ΓΟ8Ϊ|•Ϊ80β ; ΚΪ'

ηοη 681, ιΐι-δρίοι; : ϊιιιο ρηΐΐιιβ ιιοη 8<<1ΐΙΙΙΙ ΙΙΟΙΙ (ΙογΊιΙιϊ

ηοηο^Ιίςο, νοιυιιι ο(ί;ιιιι £3ΐΐ(1ε 3ΐηυβ ειβυΐΐα βοοιιιι-

ιΐιιιιι Οιιΐιιίιιί ^οπιιοηοιΐ) , (]ΐιϊ 1)08 ;υ!)εΙ ίϊ* ΓαοοΓβ-.

6'κιιι, ίιιΐ|ΐιίι,ί.ι•;)!•οίΐΐΊΗ'{Ί•/ιιί ϊοΐ'ϊι, ει άίχα-ϊηΐ οη»ιε >»α-

Ιιιιιι ναΟιιιη αάνεηιιιη νοι ιηειιίιεηία, ψιηάείΐ εί εχ*ηΙ-

Ιαίε, φιοηίαιη ιιιειτίβ ι•ίί/Γα εορίοία ε$1 ϊη €(είή ( ί/ηΜ/ι.

5.11.12). Αε ΓΟΐ'δΐιιιι, ϋανάϋΐε εί εχίηΐΐαίε, ίΐ/ιιι

εμεεήηΐ ηοηιεη νείΐηιηι Ιιιιιιφιαηι ηιαίνιη ηιειιΐ'ιοιίε»

( Διίί. 6. 22. 25). ΟκΙβπιηι ιι1)ΐ οοιινίοϊβΙΟΓ φΐίιΐοηι

νοι-» ιΐίχοΐ'ίί, ΐιι νοΓΟ ηιθ(1θ8ΐβ ρεηιιΐβιϊδ οη νοΓίιη ,

ηοιι ΓβςοΓβιΐδ οοηΐυηιεϋβιη , ιιοο,ιιο οοιινϊοΐβ γοΛ•γ«ιι8,

86(1 ;ιιιΐ3Γβ ϊηςεηιυεηδ άαιιιηβιΐδ Ιιιβ ιΙοΙηΙ.ί , Ιι»ιι<1

ηιϊηοΓοηι Γογο8 ηιοι-οοϋοιη , ι]ΐι.ιηι ϊΐΐβ ρτίοι- : ίϋμιο

νοίιϊδ β δθΐίρΙΙΙΠ6 3ρρΓθΙ)3ΓΟΟθη300Γ, ϋΐί |)6!Ί108ε3ΐ«

ιιοιι Ιαηΐηιτι υ1ί1ίΐ3(ί$ ιιΟΊτγο 3ιιιϊιί>$ (Ιυπι 1;ιιι<Ι:ιηΐ οι .ιΊ

^ι;ιΙί;ιιιι 1οι|ιιιιιι(ιιγ , ΐ|ΐι;ιηΙιιιιι ιι(ϊΙί(»Ιϊ$ μΙΓοτιιιιΙ ίιιί-

ΙΙΐίοί νϊΙΙΐρΟΓ.ΊΙκΙο, 61130)81 Υ0Γ3 ΠΙΧΟΠΠΐ, 8Ϊ0 1:1111011 ιιΐ

ιιοδ 3θΐΊΐ8.ιΐίοηϊΙιιΐ8 ίΙΙοπιιιι 30" 1(1 , 30" ηιιοιΐ ΟρΟΓΙβΙ ,

ιιΓι νοίίιιιιΐδ. Νπιη βηιϊοί ΓΓοςυοιιΐοτ :κΙ §Γ.ιΐί;ιιη 3ΐ1υ-

ΙηηΙυι- ; οοηΐιη ΙιΟδΙΟδ ιΐοΐίιία ριοίιΐιιιιΐ ΐιι ηκ•ιΙίιιιιι.

Οιιοηίβιιι οιιηι ηοβ ηοκίηι ροοο.113 ιιοη νυο3ΐηυδ «Ι>

ηιιιοΐΌΐΐ) ηοδίΓΪ ποΙ)Ϊ8 ϊιΐδίΐυηι, ίΙΙί,ηιιία ρΓορίοτ οιΐίιιπι

03 ηΐοΐίΐΐδ ιμΐΊΙΙΙ ΙΙ08 |ΐ(•Γ>[ΜΓίΐ1ΙΐΙ, ΟΧρΓθΙ)Γ3Ι)<1θ ΙΙΟδ 30)

εοιτβοϋοηϊδ ηοοοβ^ΐοίοιη ίπιρεΙΙυηΐ : υΐ ίΙΙοπιιιι ίιιϊ-

ιηϊοίΐί.ι ηο!)ϊ8 οο(1.Κ 3(1 πια\ίιιι:ιιιι ιι(ί1ίΐ3ΐοηι, ηοη Με»

Ιηιιΐυιιι ς«0(1 ρβΓ ίΐΐοδ 3ΐΙιιιοιιίΐί ίιιΙοΙΓιβίηΐϋβ «τπιία

Π081Γ3, 80(1 ςυοίΙ βϊ αΌροηϊιηιΐδ ΐ|ΐιοΐ|υο. Ναιη δί ϊη»-

ιηϊοϋδ εχρΓθ1)Γ3Υθηΐ ιί1)ϊ ετΊιηβη, οβ]ιΐ8 ιίΙ»ϊ «οηβοϊο»

ββ, 1ν νβτο 3ϋ()ίβηδ ηοιι οοιίΥΪοΊοτίδ ϋΐί νϊοίδβΐιη . δ»Ι

οιιηι 3Π13Γ0 βθβ)ίΙιι Οεοιη ϊηιρίοκδ, ριοΓιιιαδ οηιιιοηι

οιιΐρίίπι (ΙβροδϋίδΙϊ. Κο§ο ςοίά Ιιοο 6δδβ ροίετίΐ ίβϋ-

οϊιΐ6?4|υϊ(1 3(1 οτϊηιϊηυοι βοοίίΐίοιιοιη Γ3θίΙΐ«δ? δού ιιο

νί(1β»ηΐϋΓ ηοδ νοΗιίβ 1)ϋΐη:ιιιίδ βχοϋβΓβ, ο ιΐίνίιιϊβ

δοΓΪρίιιπδ δηροΓ 1ΐ30 Γβ ρΓοΓεΓειπα* ΙοΒίΊηιοιιίβιιι , ηο

π,ϋΉΙ ρηΕΙΟΓββ ϋ(ΐ1)ϊΐοδ. ΡΙωπδΟίϋδβι ρυΙιΙίοβίΜίδοπιηΐ,

ψκΜ-οιΐ) Ιιίο ο,ιιίιΐβιη αά δηηιπΐ3ηι ρτοβΓβδδυβ 6Γ31 ηι»-

(λ) ΥΊιΙί Γΐιιΐίΐι*. 1ϋ). 1)β ϋ1ϋίΐ3ΐβ «ρίββΑι β» ηι*•
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αύτώ έσται ή πόλις, καΙ αβίωτος ό βίο; σώταντι τον

έχθρδν, ούκ άφίστατο της εκείνου κηδεμονίας, αλλά

πάντ' έπραττε, καΟ' εαυτού τον πολέμιον τρέφων.

Τίςάυ σχοίη ταύτης μείζονα άνεξ'.κακίαν ειπείν; "Ινα

δέ καΙ έχ των νΰν γινομένων μάθης, δτι δυνατδν, αν

έθέλωμεν, πάντα άνθρωπον πρδς ημάς άπεχθώς

Ιχοντα καταλλάξαι, τί λέοντος άγριώτερον; Άλλ'

δμως τούτον ήμερούσιν άνθριοποι , κα\ ή τέχνη την

φύσιν βιάζεται. κα\ γίνεται προβάτου παντδς επιει

κέστερος δ πάντο>ν θηρίων άγριώτερος κα'ι βασιλι-

κώτερος, καΙ διά της αγοράς βαδίζει μηδένα δεδιτ-

τδμενος. Τίν' ουν έξομεν άπολογίαν, τίνα συγγνώ-

μην, θηρία μέν ήμερούντες, ανθρώπους δέ λέρντες

μή δύνασθαι καταπραΰνε ιν ποτέ, μηδέ ποιεϊν πρδς

ημάς έχειν ήδέως; Καίτοι γε τω θηρίω μέν παρά

φύσιν τδ ήμερον τώ άνθρώπω δέ παρά φύσιν τδ

άγριον. "Οταν ουν της φύσεως περιγινώμεθα, τίν'

Ιξομεν άπολογίαν, προαίρεσιν λέγοντες μή δύνασθαι

δίορθοΰν; Ε! δ'ίτι φιλονεικείς, έκεϊν' αν είποιμ:, δτι

κάν ανίατα νοσί^ , δσος σοι μείζων δ πόνος, τοσούτος

σοι καΙ δ μισθδς παραμένοντι, καΙ Οεραπεύοντι τδν

νοσούντα ανίατα.

"Εν τοίνυν σκοπώμεν μόνον, ούχ δπως μηδέν πάθω-

$ιεν παρά των έχθρων κακόν, άλλ' δπως μηδέν αυ

τούς ημείς έργασώμεΟα κακόν και ουδέν πεισόμεθα

ίεινδν, καν μυρία πάσχωμεν δεινά• ώσπερούν ούδ' δ

Δαυΐδ έλαυνόμενο:, φυγαοευόμενος, μέχρι της ψυχής

αυτής έπιβουλευδμενος, έπαθε τι δεινδν, άλλ' εκείνου

λαμπρότερος ην χα\ σεμνότερος κα\ ποθεινότερος

δπασιν, ούκ άνΟρώποις δέ μόνον, άλλα κα\ αύτώ τω

θεώ. Τί γαρ ήδικήθη δ άγιος εκείνος τότε τοσαύτα

παθών παρά τού Σαούλ ; ΟύχΙ μέχρι της σήμερον

ημέρας άγεται, καΙ λαμπρδς μέν έν γη, λαμπρότερος

δέ έν οΰρανώ; ούχ'ι τά άπδρ\όητα αΰτδν αγαθά μένει,

χα\ ή τών ουρανών βασιλεία ; Τί δ' ώφέλησεν ό τα

λαίπωρος εκείνος κα\ άθλιος τοσαύτα έπιδουλεύσας ;

ΟύχΙ κα\τής βασιλείας εξέπεσε, καΙ έλεεινδν υπέστη

τδν θάνατον μετά τοϋ παιδδς, καΙ παρά πάντων κατ

ηγορείται, και τδ δή χαλεπώτερον, τάς αθανάτους νύν

έκδέχεται τιμωρίας ; "Ολως δέ τί ποτέ εστίν , όπερ

έγκαλών τώ έχθρώ ού βούλει καταλλαγήναι ; Χρή

ματα σε άφείλετο; Άλλ' άν ένέγκης γενναίως τήν

άρπαγήν, τοσούτον λήψη μισθδν, δσον άν ει ταΐς τών

πενήτων αυτά χερσ\ν έναπέθηκας. ΚαΙ γάρ δ πένησ*

ίεδωκώς, χα\ δ τώ πλεονεκτήσαντι μήτε έπιβου-

λεύων, μήτε καταρώμενος, διά τδν θεδν ταύτα αμ

φότεροι ποιοΰσιν. "Οταν ουν ή ύπδθεσις της δαπάνης

η μία, εύδηλον δτι κα\ στέφανος εΤς. Άλλ' ε!ς ψυχήν

(774] έπεβούλευσε, κα'ι άνελεΐν επεχείρησε ; Μαρτύ-

ριόν σοι τδ πράγμα λογίζεται, άν τδν έπίβουλον, κα\

μέχρι τοσούτου τήν δχθραν έξαγαγδντα, έν τοις εύερ-

γέταις αριθμός, καΙ διατελί)ς ευχόμενος υπέρ αυτού,

χα>. τδν θεδν ίλεω γενέσθαι παρακαλών.

δ'. Μή γάρ δή τοΰτο ίδωμεν, δτι διεκώλυσεν δ θεδς

βφαγηναι τδν Δαυίδ, άλλ' εκείνο σκόπει, δτι τριπλούν

χα\ τετραπλοΰν στέφανον μαρτυρίου άνεδήσατο άπδ

της τοϋ Σαοϊ'λ επιβουλής. Ό γάρ διά τδν θεδν τδν

πολέμιον σώζων, τδν αΛαξ χ*\ δις κα'ι πολλάκις τδ

δόρυ κατά τής αυτού χεφαλής άχοντίσαντα, κα\ γε

νόμενος κύριος άνε).εΐν, είτα φεισάμενος, κα\ ταΰτ'

εϊδώς, δτι μετά τήν φειδώ ταϋτην πάλιν έπιθήσεται,

εύδηλον δτι μυριάκις έσφάγη τϊ) προθέσει ■ μυριάκις

δέ σφαγείς διά τδν θεδν, πολλούς Ι/ει μαρτυρίου

στεφάνους, κα\ δπερ δ Παύλος ίλεγεν, δτι Καθ* Ιχά-

στην ημέραν αποθνήσκω διά ιόν θεύτ, τοΰτο χχ\

αύτδς έπασχε διά τδν θεόν ". Δυνάμενος γάρ άνελεΐν

τδν έπιβουλεύοντα, διά τδν θεδν ούκ ήθέλησεν • άλλ'

εΐλετο κινδυνεύειν καθ' έκάστην ί\μίραν μάλλον, ή δι-

χαίοΜ έργασάμενος σφαγήν άπδ τοσούτων άπαλλα-

γήναι θανάτων. Ει δέ τδν μέχρι της ζωής αυτής έπι

βουλεύοντα άμύνασθαι κα\ μισείν ού χρή, πολλώ μάλ

λον είς δτιοΰν άλλο άδικούντα.

Πολλοίς δοκεί τδ κακώς άκούειν, κα'ι είς ύπόληψιν

παραβλάπτεσθαι παρά τών έχθρων, πάντων θανάτων

άφορητότερον είναι. Φέρε ούν καΙ αύτδ τούτο έξετά-

σωμεν • Είπε σέ τις κακώς, κα\ μοιχδν κα\ πόρνον

έκάλεσε ; Ταύτα ει μέν αληθή λέγτ), οιόρθωσαι • ει

δέ ψευδή, καταγέλασον ■ εΐ σύνοιδας σαυτφ τά είρη-

μένα, σωφρόνησον • εί δέ μή σύνοιοας, καταφρίνη-

σον • μάλλον δέ μή καταγελάσης, μηδέ καταφρόνησης

μόνον, άλλα χα\ χαίρε, κα\ σκίρτα κατά τδν τού Κυ

ρίου λόγον, τδν χελεύοντα ούτω ποιεϊν. "Οταν γάρ

ένειδΊσωσι, φησίν, υμάς, καΙ εΐαωσι πάν πω~ηρόν

φημα ν.α&' υμών ψευδόμενοι, χαίρετε καϊ άγα.Ι-

Λιάσϋε, δτι ό μισθός υμών ποΛνς έν τοις ούρα-

νοϊς. Κα\ πάλιν, Χαίρετε καΙ σκιρτάτε, δταν ϊλ-

βΛΛωσι τό δνομα υμών ώς αονηρον ψευδόμενα •».

"Οτι δέ κϊν άληθεϋων είπτ}, σϋ δέ μετ' επιεικείας ένέγ-

χης τά όήματα. χα\ μή άνθυβρίσης, μηδέ λοιδορήσης,

άλλα στενάξης πικρδν, κα\ καταγνώς τών πεπλημμελη-

μένων, ούκ έλάττονα τού προτέρου καρπώσί) μισθόν •

καΙ τούτο άπδ τών Γραφών ύμϊν παραστήσαι πειρά-

σομαχ, Ινα μάθητε δτι όσα ούχ ώφελοΰσι φίλοι έπαι-

νούντες κα\ χαριζόμενοι, τοσαύτα ώφελούσιν εχθροί

κακώς λέγοντες, κάν άληθεΰωσι , μόνον άν είς δέον

ημείς ταϊς κατηγορίαις χρήσασθαι βουληθώμεν. (II

μέν γάρ φίλοι πολλάκις κα\ πρδς χάριν κολακεύουσιν •

οι δ' ίχ^>ρο\ τά αμαρτήματα είς μέσον άγουσιν. Επειδή

γάρ ΰπδ φιλαυτίας ημείς τά ημέτερα πλημμελή

ματα ούχ όρώμεν, ύπδ της ίγβρας εκείνοι πολλάκις

ημών άκρι^έστερον θεασάμενοι, καΙ όνειδίσαντες εις

ανάγκην [775] ημάς ένέβαλον διορθώσεως, κα'ιγέγονεν

ήμίν ή ϊχθρα μεγίστης ωφελείας ύπόθεσις, ού μόνον

δτι μιμνησκόμενοι παρ' εκείνων νοούμεν ημών τά

αμαρτήματα , άλλ' ότι αυτά κα\ άποτιθέμεθα. Άν

γάρ όνειδί ϊί) σε ό έχθρδς αμάρτημα, δ σύ σαυτώ σύν-

οιδας, σΰδ" άκουσας εκείνον μέν μή ύβρίσης, στενάξης

δέ πικρδν, κα\ τδν θεδν παρακάλεσης, ευθέως άπέθου

τήν άμαρτίαν άπασαν. ΤΑρα τί τούτου γένοιτ" άν μα-

χαριώτερον; τί δ' εύχολώτερον πρδς αμαρτημάτων

άπαλλαγήν; Άλλ' ίνα μή νομίσης ημάς απλώς σϊ

ψυχαγωγείν, άπδ τών θείων Γραφών τήν υπέρ τούτων

παρέξομαι μαρτυρίαν, ίνα μηδέν άμφιβάλης λοιπίν.

Φαρισαϊός τις ήν, καΙ τελώνης• δ μέν είς έσχατη»

« Κχ υηο Κββίο ϊίο ΓεεΙίΙυΙ» 5βπβ« ΓιιίΙ.

■ Κρβ• Ι">ϋϋ ίχδάλωσιν υμών ποντ,ρόν δνομο ψενίόμονοι.
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χαχίαν έληλαχώς , ό δέ δικαιοσύνης έπιμελδμενος

άκρας• κα\ γάρ τά δντα προήκατο, και νηστεύων

διετέλει, καϊ πλεονεξίας ήν καθαρός• εκείνος δ' έν

άρπαγαϊς κα\ βίαις τδν άπαντα χρόνον άνήλωσεν.

'Ανήλθον αμφότεροι προσεύξασθαι εις τδ ιερόν. Είτα

έχείνος στάς έλεγεν " Εϋ/.αριστώ σοι. Κύριε, ότι

ούχ. είμΐ ώς οί Λοιποί τών ανθρώπων, άρπαγες,

■π.Ιεονέκται, ούδ" ώς οχίτος ό τεΛώνης. Ό δέ τελώνης

πόρ^ωθεν έστώς, ουκ άνθύβρισεν, ούχ άντελοιδόρη-

«εν, ούχ είπε ταΰτα τα τών πολλών βήματα * Συ δε

τολμάς τοΰ έμοΰ μεμνησθαι βίου, έπιλαβέσθαι δέ τών

έμο\ πεπραγμένων ; Ού γάρ ειμί σου βελτίων ; ΕΓπω

τά σοι πεπλημμελημένα, χα\ ποιήσω μηδέποτέ σε τών

Ιερών τούτων έπιβήναι πρόθυρων. Ουδέν τούτων είπε

τών ψυχρών βημάτων, α καθ'έκάστηνήμέραν αλλήλους

πλύνοντες λέγομεν ■ άλλα πικρώς στενάξας κα\ πα-

τάξας τδ στήθος, τοσούτον είπε μόνον, 'ΪΛάνΟιχτί μοι

τφ άμαρτωΛψ, γ.α\ κατήλθε δεδ:καιωμένος.

Είδες τάχος; Κατεδέξατο δνειδος, χα\ άπενϊψατο

δνειδος• έπέγνω τά αμαρτήματα, χα\ άπέθετο τα

αμαρτήματα• χα\ ή κατηγορία της αμαρτίας γέγονεν

άναίρεσις της αμαρτίας, χα\ ό έχθρδς άκων ευερ

γέτης καθίστατο. Πόσα γάρ Ιδεί καμεϊν τόν τελώνην

νηστεύοντα, χαμευνοΰντα, άγρυπνοΰντα, τά δντα τοις

δ:ομένοις παρέχοντα, εν σποδώ καϊ σάκκω χαθήμενον

έν πολλψ τώ χρόνω, ώστε δυνηΟήναι τά αμαρτήματα

άποΟέσθαι εκείνα ; ΚαΙ νΰν ουδέν τούτων ποιήσας, οιά

ψιλού βήματος πάιαν άπέθετο τήν χακίαν • κα\ τά

ονείδη κα\ αϊ λοιδορίαι τοΰ δόξαντος αύτδν ύβρίζειν

στέφανον αύτφ δικαιοσύνης έκδμισαν, χωρ'ις ίδρώτων,

χαΐ πόνων, καϊ χρόνου μακρού. Όρ£ς ότι καν αληθή

τ:ς λέγη περ\ ημών, χάν τοιαύτα άπερ ημείς έαυτοΐς

σύνισμεν, ημείς δέ τδν λέγοντα μή ύβρίσωμεν, άλλα

στενάξιυμεν πιχρδν, καΐ τδν θεδν υπέρ τών αμαρτη

μάτων παραχαλέσωμεν, πάντα δυνησόμεθα άποθέσΟαι

τά πλημμελήματα; Ούτω γοΰν κα\ ούτος έδικαιώθη•

επειδή γάρ οΰκ άνθύβρισεν έχεΐνον, άλλ' έστέναξεν

υπέρ τών οίκείων αμαρτημάτων, κατήλθε δεδικαιω-

μένος μάλλον οίτος, ή εκείνος.

ε'. Όράς όσον Ε/ει κέρδος ή τών έχθρων ύβρις, έάν

φιλοσόφως αυτήν φέρωμεν ; "Οταν γούν κα\ ψευδόμε

νοι και άληθεύοντες ημάς ώφελώσι, τίνος Ινεκεν [176]

άλγούμεν; τίνος ένεκεν δακνόμεΟα; "Αν μή σύ σαυτδν

παράβλαψες, άνθρωπε, ούτε φίλος, ούτ' έχθρδς, ούτ'

αυτός σε ό διάβολος παραβλάψαιδυνήσεται. "Οταν γάρ

οί υβρίζοντες, οι δημεύοντες , οί μέχρι της ζωής

αυτής έπιβουλεύοντες ώφελώσιν ημάς, χα\ οί μέν

μαρτυρίου στέφανον ήμίν πλέκωσι, καθάπερ άπεδεί-

ξαμεν, οί δέ τά αμαρτήματα ημών ΰποσύρωσι, κα\

διχαίους ημάς έργάζωνται, ώσπερ έπ'ι τού τελώνου

γέγονε, τίνος ένεκεν έκθηριούμεθα πρδς αυτούς ; Μή

τοίνυν λέγωμεν • Ό δεινά με παρώξυνε , καΐ ό δεινά

με προήγαγεν ειπείν ρ*ήματα αισχρά ■ ημείς αΓτιοι

πανταχού τούτων. "Αν γάρ θέλωμεν φιλοσοφείν, ουδέ

δαίμων ημάς δυνήσεται κινήσαι πρδς δργήν κα\

Τνϋτο δήλον κα\ έξ άλλων μέν πολλών, κα\ άπ' αυτής

ίέ της προκειμένης ήμίν ιστορίας της περ\ τού

Δαυίδ, ήν άξιον χαΐ σήμερον παραγαγείν είς μέσον,

πρότερον άναμνήσαντες υμών τήν άγάπην, πού τδν

λόγον κα-ελύσαμεν πρώην. Πού τοίνυν αΰτδν κατελύ-

σαμεν ; Είς τήν άπολογίαν τήν τού Λαυΐδ. Ούκοΰν

ανάγκη σήμερον τά τού Σαούλ βήματα ειπείν, κα\

ίδεϊν τί πρδς τήν δικαιολογίαν εκείνου άπεκρίνατο

ούτος. Ού γάρ δή μόνον άφ' ων δ Δαυΐδ έφθέγξατο

βημάτων, άλλα καϊ άφ' ών 4 Σαούλ λέγει, τήν άρετ+ν

είσόμεθα τού Δαυίδ ■ άν γάρ φανϊ) τι πράον χα\

ήμερον ούτος φθεγγόμενος, τήν αίτίαν τούτων έκείνω

λογιούμεθα τώ μεταδαλόντι τδν άνθρωπον, τφ παχ-

δεύσαντι κα\ ^υθμίσαντι τήν ψυχήν αυτού. Τί οΰν

φησιν δ Σαούλ ; Άκουσας τοΰ Δαυίδ είπόντος, Ιδού

τύ πτερύγων τής διπ.Ιοΐδος έν τή χειρί μον, κα\

τάλλα πάνθ' ά μετά τούτων άπελογήσατο, Ή φωνή

σον αύτη, τέκνον Δαυίδ ; "11 πόση γέγονεν άθρόον

ή μεταβολή! Ό γάρ μηδ' άπδ ψιλού τού ονόματος

άνεχόμενος αύτδν καλέσαι ποτέ, άλλα καΐ αυτήν

αυτού μισών τήν προσηγορίαν , καϊ είς συγγένειαν

αύτδν ήγαγε, τέκνον αύτδν προσειπών. Τί τού Δαυΐδ

μακαριώτερον , δς τδν άνδροφόνον ται-έρα έποίησε,

χαΐ τδν λύκον πρόβατσν, χα\ τήν κάμινον τής δργξς

δρόσου πολλής ένέπλησε, χα'ι τά κύματα είς γαλήνην

μετέβαλε, χα\ τήν φλεγμονήν τοΰ θυμού κατέσβεσβν

άπασαν ; Τά γάρ ρήματα εκείνα τοΰ Δαυΐδ εις τήν

διάνοιαν είσελθόντα τοΰ τεθηριωμένου τούτου, πάσαν

ταύτην είργάσατο τήν μεταβολήν, ήν άπδ τών βημά

των τούτων έστιν ίδεϊν. Ούτε γάρ είπεν, 01 λόγοι σοι

οΰτοι», τέχνον Δαυΐδ; άλλα τί; Ό ρωνή σον ανττχ,

τέκνον Ααυΐδ; καΐ πρδς αύτδν γάρ τδν φθόγγον διεθε ο-

μαίνετο λοιπόν. ΚαΙ καθάπερ πατήρ χρονιάς άχοϋσας

φωνής παιδδς έπανελθόντος ποθέν, ούχ\ πρδς τήν

δψιν μόνην, άλλα και πρδς τήν φωνήν αυτήν διεγεί

ρεται • ούτω και ό Σαούλ, επειδή τά βήματα τού Δαυΐδ

είσελθόντα τήν έχθραν έξέβαλεν, έπέγνω λοιπδν τδν

άγιον,καΐ πάθος αποθεμένος, πάθος έδέξατο. Έχβα-

λών γάρ θυμδν, έδέξατο εύθυμίαν τε χα\ συμπάΟειαν.

Κα\ χαθάπερ νυχτδς μέν παρούσης ουδέ παρόντα,

πολλάκις [777] έπιγινώσχομεν φίλον, ημέρας δέ γε

νομένης, χα\ πό4ρ\υ0εν δρώντες αύτδν γνωρίζομεν •

ούτω κα\ έπ\ τής έχθρας συμβαίνειν εΓωθεν. "Εως

μέν άν ώμεν άηδώς πρδς αλλήλους έχοντες, κα\ φω

νής έτίρως άκούομεν, καΐ δψιν μετά διεφθαρμένης

βλέπομεν γνώμης • έπειδάν δ' άποθώμεθα τήν έργήν,

ή πρδ τούτου πολέμια χα\ έχθρα φωνή, προσηνής

κα\ ήδίστη ήμίν φαίνεται, χαλ ή πολέμια δψις χα\

αηδής ποθεινή κα\ έπίχαρις.

ς'. Τούτο γίνεται καΐέπΐ τοΰ χειμώνος. Ούκάφίηοτ

τού ουρανού τδ κάλλος ή τών νεφών φαίνεσθαι συν

δρομή • άλλα καν μυριάκις οξυδερκές έχωμεν τδ

δμμα, ούκ ίσχύομεν άντιλαβέσθαι τής άνω φαιδρί-

τητος. Έπειδάν δ' ή τής άκτίνος θερμότης ένδιατρί-

ψασα κα\ δια^,ίήξασα τδ νέφος, δείξη τδν ήλιον, δει-

χνυσι κα\ τήν τού ουρανού πάλιν εύπρέπειαν. Οΰτω

κα\ έφ' ημών όργιζομένων γίνεται• χα\ χαθάπερ

νέφος πεπυκνωμένον πρδ τών οφθαλμών καΐ πρδ τών

ακοών έστώσα ή έχθρα, ετέρας και τάς φωνάς χαΐ

τάς δψεις ποιεί φαίνεσθαι. Έπειδάν δέ φιλοσοφήσας

τις τήν έχθραν άπόθηται κα\ διαρ^ήξ») τής λύπης τ*

νέφος, τότε άδεκάστω λογισμψ καΐ δψεται πάντα, χα\

* Κρ^. ιιηυ8 οί λόγοι σου οδτοι.
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ΟΐΐΙΐΛίβδ δΙΙΠδ 6Γ0^3Γ61 , 3881(11160,08 ]θ]ΐΙΙΙ3Γ6ΐ, ρΐΙΠΙδ 3

τηρίηίδ : εοηΐΓΠ :•1ιογ ίη Γαρίηίδ ηο νίοΐεηΐϋδ νίΐχ

ΐειηριΐδ οηιιιο ευιΐ8υηΥρ;ει-3ΐ. Ληώο αβοβιιιΐβπιιιΐ ίη

Ιβιηρίυιη ΟΓηιιιϋ βΐηΐκι. 111ο δίαηδ (ΙΐοβΙιηΙ : Οταύα»

ααο Ιί1)ϊ , ϋοηιΐηε, αηοηϊαιη ηοη ίΐιιη ήαιΐ ανίιή Ιιοηύ-

ηει, ταραεε* , αναη , ηεψιε νείηΐ Ιύο ρηΜϊαιηιι* ( Ιμο.

-18. 11. 12 ). ΑΙ ρυΜίοΒηιΐδ ρι-οειιί βιαηβ ηοη τε^εβδίΐ

εοηΐιιηιε1ί:ιπι , ηεςιιε νίιίδδίηι ιΐίχίΐ εοηνίοίιιιιι, ιιοη

ρΐΌΐυϋΙ 18(3 νυΙςαΓϊα νοι•ϋη : Τιιηε ηιιϋεδ πιεχ νίΐχ

πιεαιίοηβιη Γαεοι-ο ιηοαο,υοΓ:ιοΐαι•ερι•ε1ιοη<]οι•ο?Λιιιιοη

8τιιιι (ε ιτιοΓιοΓ ? ΚοΓοπιιη Ιιι» ρεεε3(3 , Γηχοπ,υο ηε

ιηιιφιηπι ίη Ιιχο 83εηι ευιΐ8εειΐ(Ι:ΐ8 ηΐι ί:ι. ΝϊΙιίΙ , ίη-

ηιιβιη, ϊδΐϊυδηιοϋί ίίίξ'κΙοΓυιη νοιΊιοΓυιη Ιοφίιιΐυδ εδί

ριιϋΐίεβηιΐδ, φΐίϋαδ υΐίιιιιιι• φιοΐκΚε ηο3 πιιιΐυο οοιι-

νίε'ιίδ αβρεΓ^εηΐεβ; 88(1 ήπιατε δΐΐδρίπιιΐδ ρεείιΐδφΐε

ρεΓουΐίεηβ, Ιιοε ΐπηίιιηι άίχίΐ, Ρηρ}βα$ ε$ΐο ηήίη ρεε-

ίάΐοτΊ(Ιί>. ν. 13 ), ει ιΙεβεβηοΊΐ ]ιΐ5ΐίΩε3ΐυδ.

Αεεα$αίϊο »αΐ βι τεηηαϊο αίιιήιιίε. Νε ά&ιηοη ανίάεηι

ηοί αά 'ίταηχ οοηάίατΐ ροίειί. — Υίάεβ οείεπίηΐεπι ?

ηοεερίΐ ριοΙίΓϋηι, ει ϊϋΐϋίΐ ρι-οϋηιηι ; α^ιιονίΐ ροο-

οηΐη , ει ΰοροδυ'ιΐ ρεεε313 : εΐ οπιηίηιιιη 3εευ83(ίο

(3013 051 ίΙΙί επηιίιιιιηι ι-οηιί88ϊο , εΐ Ιιο8ΐί8 ίηδείεηβ

('.ιείιΐδ οη 1>εηεΩειΐ8. (ϊιιοί ΙιιϋοΓΟβ βηηΐ ριιϋΐίειιιιο

8υΙ>ειιη(1ί , ](]υιιαηάο , Ιιυιηϊ οΌαιΓιοικΙο , νί^ΊΙαικΙο,

ϋοηη 8ΐια εςεηίδ ϊιηρηι-ΐΐοπιΐο, Ιοιιβο ΐεηφοίΌ ίη 8:ιεεο

ει είιιΟΓΟ δεόΌιιϋο , ιιΐ ί!Ι;ι Ιειη ιηιιΐΐη ροοεαίβ ροδδοί

άΐ'Ρ()ΐιει•ε? Αι ηιιιιε ειιιη ιιϊΐιϊΐ Οίε Γεεεπί , δίιηρίίεί

νοιΊΐο οηιηεηι άΌροδυίΙ ίιιίφιίιαίειη : ;ιο ρι•οϋι•η οοη-

νί(:Ϊ3Γ|ΐιο Ρϋβπδχί , (|υί νίϋεϋαίιιι* ίΐίιπη εοιιΐιιηιοΐϊα

ηΠϊεοΓε, ίΙΙί ροροΓοπιηΐ ]υδΓι(ί« εοΓοηαω, 'ιϋφΐε 8ίηε

δπιΙοΓΪΙιιΐδ , δίηο 1:ιυοΐ'ϊΙ)ΐΐ8 , ει »1>8(ριε 1οη£Ϊ Ιειηροηδ

ιηοΓ.1. ΥίιΙεδηε ηθ8, εΐίαηίδί ςιιίδ νο,Γ.ι ϋο ηοΐιίβ ρπβ-

(ΙίοεΙ, φίοτυηι ηοδ ίρβί ηοϋίδ οοηδοίί δ'ιηιιιδ, ιδία νεΓΟ

ρητάίεαπίοιτι ηοη νίείδδίηι ίιηρει Γιοπηιυδ ιιιηίειίίεΐίδ ,

6ϋ<1 3Π13Γ6 ίηςοίηίδεεηίοδ, ϋοιιαι ριο άεΐίοιίβ ηοδίπβ

ίιηρ1θΓ3νεηιηυ8, οιιιηίιι ροοο,ιι» άεροιιοΓβ ροβδε'/ Ηοε

ρηοΐο ει Ιιίε ρΐδΐίΠο.ιΐιΐδ ε8ΐ : φΐοηίηηι εηίηι ΙΜι.ιπ-

δ:πιιη ηοη υΐΐιΐδ εδί εοηνίεϋδ, δοι! ρτο δυίδ ρεεεαιίδ

ίηςοιηιιίΐ, ϋΌδεεηιΙίΐ ]υδΙίηοαΙυ9 ρι•χ ί 11ο.

5. Υίϋοβ (ρηηΐυιη ηΙΤβΓαΐ υΐίΐίιβίίδ ίηίηιίοοππη εχ-

ρΐΌοπιίίο , 8ί ηιοιίο είηι ρΗί1θ8θρΙιίεο ρειΊιι1οπηιιι$

:ιιιίιιιο ? Ουοά 8°ι εΐ ιηεηΐίεηΐεδ εΐ νεη Ιοςιιεηίοδ ηο-

Ι)ΐ8 ρΓΟδυηΙ , ηιιηηιοί)Γοηι <Ιο1οηιιΐ8? ο,ικιιη οο οηιΐδ.ιηι

ιιι ϊιιπιγ ? Νί ιοίρδίιιη Ιχδεηδ, ο Ιιοιηο, ιιεηυε αηιίευδ,

ηεηιιε ίηϊιιιϊευδ , ηε ίρβε ηιιί(1εηι (Ιίαίιοΐιΐδ ροΐεπί ιέ

Ιΐ'ΐΙει-ε. Είειιϊιη οιιιιι εΐ ϋ ςηί ηοβ εοηΐυιηείϋδ αίΐί-

οίιιηΐ, ςυΐ Ιηκίιιειιηΐ, ηιιί ιΐδηιιο 3(1 ίρβίιΐδ νίΙ.τΒ (Ιί»εή-

ιιιοιι ϊιΐδί(1ί:ιιι[ιΐΓ, ιιΐίΐίΐαίειη ηΙΙοΓηηΙ , 01 .ιΐίϊ ηιβπγΗί

εοΓοηβιη ηοηίδ ρΐεείαηΐ , υΐ οκίοη ϋίηιιΐδ , αΐίί πίΓδυβ

(Ιυηι ρβεεαΐ» ιιοΐιίδ εχρίΌΟΓβηΐ , ηοδ ]ϋδΐ08 ΓοιΙιΙαηΐ,

ΐ]ΐιοιη3<Ιιηο(1υιη αοείίΐίΐ ίη ρυΐιΐίεηηο , οιιγ ίη ίΐΐοδ εΠε-

Γί ηηιγ ει οχεηηϋΌδοίπιιΐδ ? Νε (Ιίχεπηιιΐδ ίΐιια,ιιε : 111ο

ηιε ηΐΐ'οείΐοΓ ίπΊιηνίΐ, ίΙΙε ιηε ρεΓριιϋΙ , ιιι ϋίεοι-πη

ίιιΙιηηεδΐ3 νοΓίι.ι : ηοδ ΐ)1)ί(|ΐιο ΙιιΙίιιιη ο:ιιΐδ:ι ειι-

η~>ιΐ3.Ν»ιη 81 νεϋιηυδ ρΙιί1θ5ορ1ι;ιιί, ηε ύα'ΐηοιι ηυίϋεηι

ροΐεηΐ ηοδ 3(1 ΐΓαιη εοηείΐ3Γε : ίϋςιιε ΙίηυεΙ Ιυηι εχ

οΐϋδ εοπΊρΙιιηυιΐδ, Ιιιιη εχ Ιιηο ϊρ&α ςιιχ ηιιηε ίη ιηηηί-

Ιίΐΐδ 081 ηί5(οπ3 ϋε ϋαν'κίο, φιαηι ορεΓ.ο ρτοΐίυηι ίιιο-

ΓΪΙ οΐ Ιιοιίίε ίη ιιιοιίΐιιηι η(Γειτο, 8ί ρηυβ εαποίειη νβ-

81Γ3Ι11 αιΙηιοιιιΐθΓίηιιΐδ, υΐιίιι.ιιη ηιιροΓ Ιοπιιίιιηνεπιιηιϊ

οοηοίοηεηι. 11οι ί^ίΐυτ εαηι ΐεπιιίηιιγίηιιικ 'Μιι εχοιι-

83ΐίοιιο Πίΐνίιΐίδ. ΡγοιικΙο ηεεοδδο εδί , ιιι Ιιοϋίε νοίιϊδ

δ.ιϋΐίδ νβιΐ).•» ΓοΓοπιηιιΐδ , φΐο νίιΙεΒίικίδ ςιιίϋ Ιιίο ι<|

]ΐΐ8ΐί8.<ίίηΐ3ηι ϋϋιΐδ οχειΐ5.ιΐίοιιοιη Γβδροηϋεηί. Νευ,υβ

εηίιη ε νεΓίιίδ ΐηηΐιιιη ηυοε Όα\\ά Ιοφίιιΐυδ 05ΐ , νει-υιη

ειίαηι ε δαπίίδ οιαίίοηβ , Οβνϊϋίβ νΪΓΐυίειη ροΐδρίοίο-

Ι11Η5 : ιιηπι δι 8ηϋ1 3ΐίςυΐά ρΐ.ιεϊιΐο ηιοηδαείεφίε γο-

δροηιΙοΓΪι , Ιιιψιβ εαιίδαιιι 1)ηνί(1ί ίηιρυΐαυίιηυβ, ςυϊ

ίιηΐίΐιιίαπί Ιιοιιιίιιοιη, ςυίςυε 0Γυ(ΙίϋΓΪΙ , ει αά 8θ1>ηε-

Ιηίειη εοηιροίιιιτίΐ ϊΙΙίιο αηΐηιυιη. <Ίυϊϋ ίςίΙηΓ 3ΪΙ

δαδί ? ΡοδΙεβφίβηι βούίεΓηΐ ϋβνίϋ Ιοπ,υεηΙειη , Εοα

ίαάιήα οΐιίαηη/ά'α Ιικε ϊπ ηιαη» ηιεα ( 1. Λψ. 21. 13),

αΐϊαηυβ ουηοια ςιιχ ίη οχουδ.ιιίοηεηι ηΐιυΐίΐ: Υοχ,

ϊηςυίι, κΐαίιια, βΗ ϋανιά ( 11>ιά. ν. 17 )? Οπαηία βπ-

οίΐο Γαοΐβ εδί ηιυΐβΐίο ! Ουί ιιυηιηυ.ιηι δΐιβίίηυοηΐ

ΗΙϋηι νεΙ βίηιρίίοί νοοαΓε ηοηιίηο,ίρδαηι οΐίβηι βρρεΙ-

Ιαΐίοηοιη Ιιβϋειίδεχοδβηι,ηυηο βϋοροίευπι ίη οο£ΐΐ3-

Ιίοηεηι , αρρεΙΙβηί ευηι ίΐΐϊιιηι. Ουίά ίβίΐυΓ ΟανίιΙε

ΓεΓιοίυβ , ςυί εχ Ιιοηιίοίϋα Γεοίΐ ρβίΓοηι, ο Ιιιρο ονειιι,

α,ιιί Γοηΐ3οειη ΪΓαουικΙϊα: ιιιυΐιο ίιηρ!ε\ίΐ ι-οΐΐ,ηιιί Ιεηι-

ρεδίβίοηι νεηίΐ ίη ΐΓβηψιίΙΙίΐβίεηι , πυίςιιε ΙαηιοΓοιη

οηιηοηιίΓβ εχ3?δΙιΐ3ηΐί$ αηίπιϊ Γ88ΐϊηχίι? Υοιοιςυίρρβ

ϋανίιΐίδ ίηβΓΟβδΟ ίη αιιίιηιιηι ίδΐίϋί εΙΓειηΐί, Ιοίβηι Ιιβηε

ροηοεβΓυιιΐ ίηιηΐϋΐβΐίοηεηι, ηιιοίΐ ε δαυϋβ νοΓϋίδ ϋε-

ρΓοΙιεηίΙπδ ΙίοβΙ. Νεηυε εηίηι (Ιίχίι, δεπηοηεβίϋΐ ΐίΐί,

Ιίΐί ϋανίά ? 88(1, νοχ Ιηα ΐεία, βΐϊ ΰανίά ? ίΐοΌο ιηοχ

3(1 ίρδβηι νοεεηι ίιιοβίυίι. Ει ςυεηιηιΐηιοιίϋΐη ρβίεΓ οχ

Ιοη^ο ίηίΟΓνβΙΙο αυϋϊι.ι ΓιΙϋ ΓονοΠεηΐίδ νοοο , ηοη .ί«Ι

οοηδρεείιιηι ηιοίΐο ίΙΙίϋβ, νεΓυηιβΙίηηι 3(1 ίρδηπ» νο

εεηι βχείίαΙυΓ : βίε οΐ δ.ιΰΙ, δίηιυΐ υΐ νοΓΐ)3 0;ι\Μί8

ίη αηίιηιιηι ίηβΓΟδδβ δυηΐ, 3ϋ]εοϊΙ ΐιιίπιϊοίιίαηι, ]αιικ]ΐιο

δβηοΐυιη ηβηονίι, ροδίιοηυε βΙΓεοΐυ, Γβοερίΐ αΟΌιίαΐϋ.

δίςιιίϋοηι ροδίΐβ ίπι, ΓβοερίΙ ΐΓβη^υίΙΙΙΙηΐρΐη βι οοηι-

ηιίδεηιΐίοηειη. Ει βίουΐ (]υ.ιηκ1ίυ ηοχ βϋοδί , δ.τρο ηβ

ρΓΧδεηιειη ςυϊαΌηι βπιίεϋπι ββηοδοίιηιΐδ, αϊ ηιοχ ΐ;|

εχοΓίϋδ εδί ϋίεδ, οΐίβηι οιηίηυδ εοιιβρεείυηι βςηοβεί-

ηκΐδ : ίιί(1εηι ει ίηίπιίεϊιΐβ δοΐεΐ υβυνοηίΓβ. ϋοιιοο ίη-

Ιογ ηοδ ηιαίβνοΐυηι βοτίιηυδ βηίηιαηι, νοχ αυϋϊΐα ηο-

1)15 ΒΐίΐεΓ δοηβΐ, ει ίρδβπι Γβοίεηι εοιπιρίβ ηιοιιΐε αά-

δρίείιηυδ : 31 υΐιί ροδίιεί'ίηιιΐδ ΪΓβηι, ει νοχ φιχ ρπυδ

8Γ31 ίηνίδβ βίςυε Ιιοδίϋίδ, ρΐηείάβ ηοΐίδ »ο ]υουη<1ί3-

δίητι» νίϋεΐιΐΓ, ει 38ρεεΐιΐ8 ίρβο ρπυδ ίιιίηιίεαδ βι ίη-

]υουηάυδ , Ιυιιι Ιιι αηι,ιΐιίΐίδ ει ]υευη(1υδ.

6. Ιτα ιοίηία, ρΐαηε άψιο$ηηικι φκε , πα (ετνεηΐε ,

ηοίιίι ηοη αρρατεύαηΐ. Υοχ ΟανϊιΙίι ροΐεηΐΐαίηια.

Ιιΐοηι ηοείιΐίΐ ίη ΐοηιροδΐ.ιΐο. Νοιι ραιίΐυΓ ηιώίιιπι εοιι-

ουΓδϋδ ηοϋίδ εοηδρίοιαιη 8888 οχΙί ριιίεΐιιίίικίίιιεηι ;

8βά φκιπινίδ Ιι.ιΙεπιιΐ(ΐ8 οουΐοδ ροΓδρίοαείδδίιηοδ, ηο-

ηιιαΐ)ΐκ\ιιι ροπίιιςεΓε ροδδυπιυδ αά ΪΙΙαιιι δΐιροπιηηι

ίυευιηΐίΐαΐεηι. Αι ιιΐ/ι ]οηι πκϋοπιηι ο31ογ, ρειτυ-

ρΐίδ 3ε άΐδειίδδίβ ιιυΐιίϋιΐί δοΐοηι οδίβηιΐίι, πίΓδίυ ει

εχϋ (Ιεΐ'οι-οηι Οδίοηϋίι. ΙιΙοιιι ηεε'κϋΐ ίη ηοϋίδ ίιη

ΙΊτνεηΐίϋιΐδ , ιΐιιηι 8ίηιηΙΙ»8 νείυΐ ιίειίδη ηυϋεβ ίΐιΐο

οευΐοδ ει ηιιτοδ 8131 , ΓαείΙ ιιι νοοεδ βδρβοΐιΐδφίο

νί(Ιϋ3ΐιΐυΓ αϋΐΟΓ (|ΐΐ3ΐη δΐιηΐ. Υεπιιπ δίηιηΐ ηΐιριο αΐϊ•

ςυίδ ρΐιίίοδορϋαίιΐδ ροδποι-ίΐ οϋίιιηι , ηυΐκιιΐφίο (Ιίδ-

πιρΡΓΪΐ χ^ιίΐιιο'ίηίδ , ΐιιηε (Ιοηιπιη ίηεοΓπιρία ιηειιΐβ
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βΐ νκίοίπΐ, ΟΙ αικίίοΐ οηιηία : πυοϋ ΟΙ Ιιιιϊο ενοηίΐ δηίιΙΊ,

φΓι δίηιιιΐ ηΐφίο ηυΐιοηι πιαίβνοίειιΐίχ άίδπιρίι, η(ζηο•

*εεηδ νοεειη ΒανίαΊδ , αίΐ : Υοχ Ιιια ϊί(α, βίϊ ϋαν'ιύ?

(ΐιιχηαιη Ιιία ? 0«χ Οοΐίαΐΐι αΡ)βοΐ« , φΐχ οίνίΐϋΐεπι

μι-ΐ'ϊευΐίδ οΓίρυϊι , ςυχ ευηείοδ ΐη δοηίΐυΐίδ αε ηιοιίίδ

ριΊ•ί(:ιι1ο εοηδίιΐυΐοδ, ϊη δεεαπίαΐοηι ει ϊϊΙ)βΓΐ3ΐβιτι Γβ-

δΐίΐυίΐ , φΐχ δαδϋδ Γιιγογοιιι «<;ι1:ινοι•ηΐ , ςυχ ηιιιΐΐα

ιΐ).ιριΐΛ(|ϋθ 1)οηεΠε'ΐ3 ίη ευπι εοιιΐυΙοΓαΐ. δ'ιηυί<Ιεπι Ικιε

Ιι;ιι-1ι:ιπιιιι Ηίαιη ρΓ03ΐΓ»νίΐ, εο ςιιο<1 ρπιΐδφίαιη πιίΐΐε-

γοΙ ΙαρίεΙβπι, ευπι ρΓβεαΙίοηίδ ΓοοοΓβ ΓυεΓ»ΐ 3(5βΓεδδΐΐδ.

Νβφΐε εηίαι ναΐβαπ ιτιογο ρπ^εείΐ Ιαρίάεπι , βεα" ρτίαβ

ϋχε ΙοφίοΙηβ , Γκ ν«ηι« αά ηιβ ίη άϋ$ 1\ιΗ, εαο αιιίεηι

νεηϊο αά Ιε ίη ηοκιηιβ ΰοηύηϊ &α\>αοΐΗ, ηιί εχρτοοταΜ

ΙιυιΙί•: (Ι. Κεα. 17. 45) , οιιιί>ίΙ Ιαρ'κΙεηι. Ηχο νοχ 1α-

ρίιΐι'ΐη νείιιΐί ιη;ιιιιι αυχίΐ ίη (ίοΐίηΐΐι , Ιιχε ρανοιεηι

ίηευδϊίΐ οαΛαΓΟ , Ιιχε Ιιοδίίδ οοηπιίβηΐϊαπι ΙτεβίΙ. Ει

φΐίιΙ ΠΠΓ3ΓΪ8 , 81 νΟΧ ]ΐ15ΐί 61 Η1ΓΟΓ6ΠΙ ΠΗΙΪ£3ΐ , βΐ I»-

ί>ΐβδ ϋβ]ΐε11, ειιηι ίηιρίοδ φΐοφίβ δρϊπΐυδ εχρε11αι? Ι-ο-

φίεΙωηΐϋΓ ΐαηΐυηι αροδίοϋ , ει Γιιβ'ιουβηΐ οιηηεβ 3(1-

τβΓ&ηπχ ροίεβίαΐεδ. Υοχ ΒηιιειοΓϋΐη ΙϊεφίεηΐβΓ ε»

είειηεηία νίείι, ει ροΐβδίαΐεβ ίΐίοπιηι ίπιπιυΐανίι.

ίοαυυΙΐΜ εδί ι.ιηΐιιιη ίοίΐιβ Νάνε , &Μ *οΙ εί Ιαηα , ει

δίεΐίΐ; δϊε ει Μοβεδ πιγιγο ίη^Γβδδΐΐδ β»1, ει εεδδίΐ (^ο«.

10. 12;Εχοά. II. 21): δϊε ΐΓβδ ϊΙΙί ριιειί ί^ιιίί νίιη

εχδίΗίχειαιιί, ηνπιιιίδ ϋϋδ βυίδ αε νοεε (Οβη. 3). Ιΐί-

ίΐεκι οι δβϋ! αϋ εαπκίεη) νυεειιι ίηεαίιιίι, ίίοεηδ : Υοχ

Ιιια ηΐα , /Μι Όαηά ? (>υί(1 ψΐατ ΌηΊά ? 8εηιι» Ιιιιη,

άοηώιε ηιί τεχ. Ροδίΐιαε εεηααιεη οπίιιι•, ει εοηίειιΐίο

αΐεΓ αΐιβπιοι ηια,ϊοΓβ ρΓΟδβφίαίιΐΓ Ιιοιιογο. δβα! ηυΐάεπ)

3<1 εοξίιαΓιοηεηι Μίδανίΐ : Ι)ανϊ(1 αυΐοηι αοηιίιιυαι ευπι

αρρβΙΙαΙ. 0»<)(1 αιιίει» άίοίΐ , Ιαίε εδί : 1]ιιυηι , ϊηςυίΐ ,

ίΙΙιιϋ (]ιιχγο , δαίυΐβπι ΐιιηιιι αε νΪΓίαΙϊδ ρτοΓβεΙυηι. Γί-

Ιϊιιηι ηιο ηρρείΐαδίϊ , ιηίΐιϊ \ογο 831Ϊ3 εδί , δι ιιιε ρπ)

Ι.ιιιιιιΐο Ιιαύεαδ , ΙοιιΙιιιη υΐ ϊγπιιι ροηαδ , ΙαιιΙιιηι υΙ ηε

(](ΐ"κ1 (1β πιο δϋδριεεΓε ηιηΐϊ, ηοιι πιο ριιΐοδ ηοδίβπι απί

ϊιΐδϊ(1ϊαΐ0Γειΐ). Ιιηρίενίι ϊΙΙαπι Ιεξεηι αροδίοΐίεααι , (μιχ

]ιι1)εΐ, πι ποδ ίρδοδ νίιιεεηΐεδ ηοηοΓβ ίηνίεεηι ρτχνε-

ιιϊααιιΐ8 (ΙΙοηι. 12. 10), ηοιι δεευηϋιιηι ρΐιιιίπιοπιιη

11101'οηι, ςιιϊ ρε]υδ αΙΤεείί δΐιηΐ, <]αηιιι ϊρδχ ρεευϋβδ, «ρπ

ρΓο.νίιιιιιιη ηε :ι(Γ:ιι ί φπιίοιιι ριΊοιΟδ δϋδΐΐηεαΐ, βχΐδίϊ-

πιαιιίεδ 5080 εοιαυιηοΐϊα αίΓιεϊ, εί α (ϋ£»ΐαΐβ (1ο}ίεί, δί

φίειιι νεΙ αΩαίιι δϊιιιρϋεί εοηιρείΐεηΐ.

ΝϊΙύΙ ϊηαηϊ αίοιία ΐητμϊιι$ «', φιί Ιιοηοτε ρτατνεώτί

νιιΐΐ. ■— ΟιιίιΙ ιδία ϋΐ'ΐηειιΐί:) ρηβδϊΐ οδδβ πια^ϊδ τίάίΐϋ•

Ιιιιη ? (ριί(Ι 1ι:ιγ. ιΐΓΠΐ^ιιιΐία Πι>Ιικ|ΐιο Γϋϋ(ϋιΐ8 ? ΐιιιιο οιίιιι,

Ιιιιιε, ϊιιηα.1111 , 3 (Ιί^ιιίΐαΐα (1ε]εεΐυκ εβ, ο Ιιοηιο , Ιυιιο

ϊΐφίΓΪα, Ιυηε εοαίαηιείία αΙΓεείιΐδ βδ, ηυοίϊεβ εχ&ρεοΐ&δ,

υΐ ρΓοχίιιιιΐδ Ιε ργϊογ 3ΐ1οηυ3ΐυΓ. Οαϊ(1 ειιίηι «γγο^ηκ-

Ιϊα (ΙεΙβΓΪιιδ ? φΐί(1 Γαδία ε( ίιιαιιί ρ1οι•ΐα πιαςίδ ι ίίΐίου-

Ιιιηι ? Ν;ιιη δί ρΐ'ίοι• αΙΙοηυαι-ίδ, «1 Ι)ειΐδ ίρδβ εοΐίαικία-

ΙιίΙ, ψιοιΐ 081 οηιηίιιπι πιαχϊιιιυηι , ει Ιιοηιίηοδ ίιΐδΐιροτ

εοιιιρΓοΙιαυυιιΐ , Ιυηυε ϋΐίυδ αρρείΐαΐίοιιίδ ιιιογοοιΙοιη

Ιοί.ιηι αοεϊρίΐ'δ. Οικχΐ δί εκ8ρβεΐ3νετίδ, υΙ ργϊογ Ιιοηο-

Γηΐιΐ8, Ιιιηι (1οιιί(|υο ρπιχίηιυηι αοηοτβδ, ηιΐιιΐ ]ηπι ηιη-

ριιί Γεοβτίβ. Ναηι ίδ ιιηϋβ ηοποηδ εοερίΐ ίιιίιίυιη , ί(Ιοιη

ΓοΙιιΐί α 1>8 (ε Ιιοηοτίδ Ιοίϊηι ΐΏοτοβϋοιη βεεερίυηΐδ εδ{.

ΓγοϊικΙο ηε εχδροείεηβυδ , υΐ αΐίί ριίοιοδ ηουίδ Ιιοιιο-

Γειιι (ΙοΓογ.ίι)Ι, δει] 3εευιτ»ηιιΐδ α«1 εχΐιίοοιηΐυπι ριονί-

γπο Ιιοιιοΐ'ειη , δειηρεΓίριε 3 ηοϋίδ ΟΓΪαΙιΐΓ δβΐυιαίίοηίδ

ίΐΗΐΗΐιυ : ηεο,υε ρυΐεηηΐδ Ιιοο οΓΠο'κιιη εβ$ο εοηΐε-

ιιιηοηιΐιιιη ει νυΙ^Γβ, δί ΙίϋειιΙΟΓ εί αιτιβηΐεΓ δαΙιιΐεπιυ.° .

-Ν.πιι Ιιοο ρποίοι πιίίδΐιιη ηιυΐΐαδ 3πιίεί1ί3δ (ΙίδΓυρίΐ ,

ιηα1ΐ3δ ρερει-ίΐ δίηιυΐοΐεδ : <;μιοηιαϋιιιοϋιιιη β άΊνβΓδ»

Ί(1(•ηι δίικίίοδε εχΐιίϋίΐιιιη, νείει-εβ εί ϋίιιΐιίΓηαδ ίιιίιιιί-

είΐί38 (Ιίδδοΐνϊΐ , ει αηιίοίιίοϊ ρι-ίοι ε» εοηΓιηηβνίΙ. ΝοΙί

ψΐητ, ε3Γίδδίπιε, Ιιίδ ίιι Γοΐιιιβ δίικίίυηι ηε^Ιί^εΓε; »ει!

δί Ιίοΐ'ί ροΐεδί , υ1)\•ίοδ (ΐυαίεδοιιιικριε ΓιιεηηΙ , Κιιη ίη

δΐιΐιιίαικίο , ιιιιη ίη εχίεηδ οιηηίυιΐδ ρποΓεδ (Ιοίίηία -

ιιιιΐδ. Οιιοιΐ δί φΐίβ Ιε ρτχνεηεΓίΐ , ιιΐ3]οΓοηι Γοροικί.:

Ιιοιιοιοιη. Ναηι εί Ιιοο ααΊηοηιιίΙ Ραυίιιβ, ίια Ιοηιιβηδ :

ΛΙϋ αίίοί ιοί'ίί ίράχ αιρεήοη» εχηΐίιηαΐβ ' (ΡΙιϊϋρρ. 2.

5). Ιια Γεείΐ 1)ανίι1 , ιριί ει ρΐ'ίοΓ Ιιοπογοπι ϋεΐιιΐίι , εί

ΙιοηοΓίιΐοδ ιιΐ3]()Γεηι ϋοηΟΓειη Γεροδίιίΐ, ιΐίοοιυ : ϋιτπ<*

Ιιιιη, άοτη'ιηε ηιί τεχ. Υίϋε νοι-ο, ηιιαηΐυιιι ΓοεοΓίΐ Ιιιοπ

1)ανίι1 Ιιχε ΙοφίιιΙαδ. Νοη ]αηι δΐΐδΐίιιυίΐ δαάΙ Ιιαιιε

νοεειη αικΙΪΓβ δίηε ΙβεΓνιηϊδ, βειΐ ρΙοΓανίι απιαιο, αηϊηιϊ

δαηίΐαίειη αε ρ1ιί1θδθ|ΐ1ιίαιιι , (ρκιιη ΠανίιΙ ίηΐβ\6Γ3(,

1;ιογ) ηιίδ (1οεΐ3Γαιΐδ

7. Ουίιΐ 08ίβ ροδδίΐ Ιιοο ρΓορΙιεΙα Ικ'αιίιΐδ, φιί

ΟΓβνί ΐοιηροι-ίδ ιιιοιιιειιΐο δϊε ΙιοδΙεηι 3 Γιιγογο 3ι1 δοίιι ίο-

ΙαΙεηι εηιηροδυίΐ, εί αιιίηιηιιι ιι;ιοΐυδ δαη^ιιίιιίδ ηε εχ-

ϋίδ δίΐίεηίοιη , τορεηΐε 3ά 1:ιιιιοηΐα ε( ε]υ!;ιΐιΐί εοηιριι-

Πι ? Νοη ροΓίηάβ ιιιϊγογ Μοδειη ιρκκΐ ε 8βχο ρΓχηιρίο

Γοιιίεδ εΐίευίι αηιιαπιιιι (Εχοά.Μ. β), υί αιΙιιιίΓΟΓ Οανί-

(Ιοιιι, φΐυϋ εχ οειιΐίδ Ιαρίιΐβίδ Γομίβδ εϋαχετίι Ιαετνιηα•

Γυιη. Ειεηίπι ίΙΙε φίκίεηι νίείι ηαΐυΓΟίη , ει Ιι'ιε νίείι

ηιιϊηιί ρΓοροδίΐιιιη : ίΙΙβ \\τ%ά ρεΓΟϋδδϊΐ Ιαρίιΐβιη , Ιιίε

δοπηοιιο ρερυΐίΐ εοΓ, ηοη ιιΐ εοηΙήδΙαΓεί , βρ<1 ίιι ριι-

πιηι ιιιαιΐ8ΐιβΙιιιη(|ΐιε ΓΟίΙιΙοΓΟί; ηιιοϋ οΐίαιη ρειΓοιίΐ

ιηα^οΓε ϋειιοΓιείο Γοβοηι βΠίείεηδ ηυααι αηΐεα ίεεεί'αΐ.

Εδΐφΐί(1ειηί11α(Ι Ιαιίιΐο δΐιπιιηαιριο αϋυιίΓαΐίοηε ϋί^ιιιιιιι,

ςυικί οιΐδοιιι ηοιι ΐίιιχεΓΪΙ δαη^ιιίηε , ηεε εηριιΐ ϋίικί

Ιιοδίίΐε Γεδίευεί'ίΙ : δβιΐ Ιοιιίξο πκι](ιγο εοιυιια ϋίςηαιη

ογ;ιΙ, πιιοιΐ ίρδυιη ίιιίηιίεί ρΓοροδίΙυηι ίιηηιυΐανίι, ευη)-

φΐο ΓοιΙι1ί(Ιί( ηΐΐ'ΐίοιοιιι, ευηιηικ αά δΐιαηι ίρ>β εοηνεπΊι

Ιιιιιηαιιίΐαίειιι. Ηοε ϋεηεΓιείυιη ίΙΙο ρΓΧδίαηΐΜδ 6δΙ. Νι•-

ςυεεηίηι ραΓία βυηΐ,οοικΙοηαΓε εοΐραηι, οι Αά αιιίαιί ρ!ιί-

ΙοίορΙιίαιιι αιΙιΙυεβΓε; ηοη δυηΐ ραπα, Ι]οοΓ3Γε :ιΙ) ίι.ι εχ-

αεηιίΐφΐδίαιιΐδρίΓαηΐε, οχίιιιοιεα εχίΐβ,είβχίιικ.τβ 3 Γιι-

γοιο 3(1 ΐαιιίαιη ρΓορει-αηΐβ ιιοίαδ. ϋυηι εηίιιι δαίεΐΐίιεδ

δυοδ Οανίϋ οοΐιίοιιϊι, ηε 5:ιϋΙοη) οεείιΙβΓεηΐ , ρΓΧδεηΐί

ςυίϋεηι νίΐχ ρι-οίιιίΐ : αϊ ουω ηιίΐϋΐΗΒ νοΓϋίδ ιηαΐίιίαπι

εχ αιιϊιηο ϋβρβίΐίΐ, ίαΐΛίΓαιΐ) ίΙΙί νίίαυα χΐβπιαςαε ΙαΓβΊιυδ

681 Ιιοηα, ςααηΐυαι ςαίιίοπι £Γ3( \α ίρδο. Οιιοΐ'ιοί Ίξί-

ΐιιι- Παν'κίοηι 1αυ(ΐ3δ «ο ίρδίιΐδ αιαηδυείυάίηεπι , πκι,ςϊδ

ϋΐιιιιι Ιίϋΐΐα, φΐοά δϊϋίβηι ίιιιπιιιΐϊΐίΐ. δίφΐί<1ειη ιιιαίιο

ιηίηυδ εδί ρΓορτϋδ ΐεηιρβΓ3Γβ ειιρί(1ίΐαιί1>ιι> , ςιιαιη

αϋβΐΗΐιη νίηεεΓβ ΓυΓΟΓβηι , φίαιη £0γ ίΐ3 ίηΐυαιβδτβηβ

οοιιιροδοοΓε , βφΐε Ιαηία Ιεηιρεδίβΐβ ΟηΙιιιι Ιαειτο

ΐΓ3ΐκρ)ί1Ιίΐ:πειη , (](ΐηηι οευΐοδ Ιιοιηίε'ιιΐίιιιη ρΓΧ δβ

ΓοΓοηίοδ <:α1ί(1ίδ ϊιηρΙοΓΟ ΙαοΓΥΐηίδ. Αίφιε ηοε «31 κΐυ-

ροι-ίδ αε ιηίΓαευΙί ρίειιυιη. Ειεηίπι βί δαϋΐ ίυίββεΐ Ιιο

ηιο ιηοάιταίιΐδ ει χςιιυβ , ηοη Μΐιικχίνηι Βίβλοι οι;ιΐ

ιιεςοιίί 3(1 δοΐίΐίηι οιίιιι Γονυοατε νίιΐυίβηι : α ι είΤοπι-

Ιυιιι εί 3(1 εχίΓεηιαιη ρΓονεααβ Η);ι1ίΐίαιη, ]αιυιρκ." αιΐ

εχάοηι ρΓορεΓβιιΐβπι ΒΓβνί ΐευιροΓίδ ηαοιηβηΐο κίε βί-

« υηυδ Ιιοο πίο<1ο Ιο^'Ι : Βίαιη : Μϋ η/κ» Ικκιοτε αιρί-

τίοτεί εχίΜηνιιι.
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άκούσεται• όπερ ουν καΙ 6 Σαούλ οΰτος έπαθεν.

Επειδή γάρ τδ νέφος διε|6όάγη τής έχθρας, έ—έγνίι»

τοΰ Δαυίδ τήν φωνήν, καί φησιν ϊί^ω»-?( σου αΰτη,

τέχνον Ααυΐδ; Ποία Αΰτη; Ή τδν Γολιάθ κατενεγ-

κοΰσα, κα\ τήν πόλιν έξαρπάσασα των κινδύνου, καΐ

περ\ δουλείας καΙ περί βανάτου κινδυνεύοντας απαν

τάς κα\ πρδς άσφάλειαν καΐ προς έλευθερίαν έπανά-

γουσα πάλιν, ή τήν εκείνου καταστέλλουσα μανίαν,

πολλά κα\ μεγάλα αύτδν έργασαμένη καλά. Αύτη γάρ

ή φωνή τον βάρδαρον εκείνον χατήνεγκε ■ προ γάρ

τοϋ λίθου, ή τής ευχής δύναμις αύτδν έχειρώσατο. Ού

γάρ απλώς τον λίΟον Ι(6ρΊψεν,"άλλά πρότερον ειπών,

Σν Ιρχχι προς με έν τοις Οεο'ς σον • έ;ώ δέ έρχο

μαι προς σέ έν ονόματι Κυρίου ΣαβαώΟ, ον ώνεί-

διαας σήμερον, ούτως άφήκε. ΚαΙ αύτη τον λίθον

έχειραγώγησεν ή φωνή, αύτη τήν άγωνίαν ένέδαλε

τώ βαρδάρω, αύτη τδ θράσος έξέκοψε τοϋ πολεμίου.

ΚαΙ τί θαυμάζεις , εί θυμδν καταστέλλει φωνή δι

καίου, χα\ πολεμίους καθαιρεί, δπου γε κα\ δαίμονας

άπελαύνει ; Έφθέγγοντο γοΰν μόνον οι απόστολοι, χα\

πάσαι έδραπέτευον αϊ άντικείμεναι δυνάμεις. Ή φωνή

τών αγίων χαΧ τά στοιχεία πολλάκις έστησε, χα\ τάς

ενεργείας αυτών μετέδαλεν. Είπε γοΰν ό Ίησοϋς τοΰ

Ναυή μόνον, Στήτω ό ί^ιος χαϊ ή σεΛήνη , κσ\

2στη • ούτω κα\ ό Μωϋσής ^άύ.ατταν έπέδησε , χα\

άνήκεν • ούτως οι παίδες οί τρεις τήν ένέργειαν τοΰ

πυρδς έσδεσαν διά τών ύμνων έκείνο>ν χα\ διά τής

φωνής. Διά τοϋτο και πρδς αυτήν τήν φωνήν διαθερ-

μανθείς ό Σαούλ ελεγεν Ή φωνή σου αΰτη, τέκνον

Ααυΐδ; Τί γοϋν ό Δαυΐδ; άοϋΛός σου, κύριε μου

βασι.ΐεϋ. "Αμιλλα λοιπόν και φιλονεικία γίνεται, τίς

τδν πλησίον μειζόνως τιμήσει. Εκείνος εις συγγέ-

νειαν ήγαγεν, ούτος δεσπότην αύτδν ώνόμασεν. "Ο δε

λέγει, τοιούτον έστιν "Εν ζητώ μόνον, φησί, σωτηρίαν

τήν σήν, χαΧ τήν έπίδοσιν τής αρετής. Τέκνον με

έκάλεσας, εγώ δε αγαπώ καΙ στέργω, [778] έάν δοΰ-

λόν με Ιχης, μόνον μετά τοΰ άποθέσθαι τήν έργήν,

μόνον μετά τοΰ μηδέν ύποπτεύειν περί έμοϋ πονηρδν,

χα\ μή νομίζειν έπίδουλον είναι και πολέμιον. Τον

γάρ άποστολικδν εκείνον ε-λήρου νόμον , τδν κε-

λεύοντα τή τιμή αλλήλους προηγείσθαι, υπερέχοντας

εαυτών ■ ου καΟάπερ πολλοί, βοσκημάτων διακείμενο;

χείρον, ουδέ προσειπείν τδν πλησίον ανέχονται πρό

τεροι , νομίζοντες ύβρίζεσθαι κα\ έλαττοΰσθαι, εί

ψιλής τινι μεταδοίεν προσρήσεως.

Τί ταύτης τής άνοιας γένοιτ' άν καταγελαστότερον;

τί τοΰ τύφου τούτου καΐ τής άπονοίας αίσχρό:ερον ;

Τότε γάρ, τότε ήλαττόνηκας «, ώ άνθρωπε, τότε ύδρί-

σθης, τότε ήτιμάσθης, όταν ά'ναμείνης τδν πλησίον

ποότερόν σε προσειπείν. Τί γάρ άπονοίας χ:ϊρον; τί

δέ τύφου καΙ κενοδοξίας καταγελαστότερον ; "Αν μέν

γάρ πρότερος προσείπΤ)ς, κοΛ ό θεδς έπαινέσεται, δ

πάντων μείζον, καΐ άνθρωποι δέ άποόέξονται, καί τής

εκείνου προσρήσεως σύ τδν μισΟδν άπαντα λήψί)•

£ν δ' άναμείνης πρότερον τιμηθείς ούτω τιμήσάι,

ουδέν μέγα εϊργάσω λοιπόν. Ό γάρ τής εις σέ κατ-

άρςας τιμής, αύ:δς κα'ι τής παρά σοΰ γενομένης

εις αύτδν θεραπείας τδν μισΟδν άπαντα λήψεται. Μή

άναμένωμεν τοίνυν τιμασθαι παρ' έτερων πρότεροι ■

άλλ' έπιτρέχωμεν ταίς εις τδν πλησίον τιμαϊς, κα\

τής προσρήσεως άε\ κατάρχωμεν, χαΧ μή νομίζωμεν

ψιλδν είναι καΙ ευτελές τδ κατόρθωμα τούτο, τδ γενέ-

" Π(χ ιιπιΐδ ήλάττωσιι.

Ρατκοι.. (}*. ΟΥ

σθαι εύπροσήγορον κα'ι φιλοπροσήγορον. Πολλάς γοΰ'*

φιλία; έλλειφθέντοΰτο διέκοψε, πολλάς έχθρας είργά-

σατο- ώσπεροΰν μετά σπουδής πληρούμενον χρονίου;

ΓΛλϊμονς κατέλυσε, κα\ τά; ούσας φιλίας άπέσφιγξε.

Μή τοίνυν αμελής, αγαπητέ, τής περ\ ταύτα σπου

δής • άλλ' εί μέν οΤίν τε, τους απαντώντας, οΓοί τίνες

άνώσι, κα\ εν ταίς προσρήσεσι, καΙ έν τοις άλλοις

άπασι πρότεροι Οεραπεύωμεν/Αν δέ σε έτερος φθάση,

μείζονα έπίδειξαι τήν τιμήν πάλιν. Και γάρ και τούτο

παρήνεκεν ό Παΰλος , ούτως ειπών 'ΑΛΛήΛονς

ήγεΐσΟε ύχερέγοντας εαυτών ι>. Ούτως ό Δαυΐδ

έποίησε, και πρότερος έτίμησε, και τιμηθείς πάλιν

μειζόνως άντετίμησεν , ειπών • ΑοϋΛός σον, κύριε

μουβασιΛεϋ. Κα'ι δρα δσον είργάσατο κέρδος. Επειδή

γάρ είπε τοΰθ' ό Δαυίδ, οϋκ ήνεγκεν άδακρυτί λοιπδν

ταύτην άκοΰσαι τήν φωνήν ό Σαούλ• άλλ' ώλόλυξε πι-

κρδν, τήν ύγίειαν τήν έν τη ψυχή, καΙ τήν φιλοσο-

φίαν, ήν ό Δαυΐδ ένέθηκε, διά τών δακρύων δηλών.

ι'. Τί γένοιτ' άν τοΰ Προφήτου μακαριώτερον,δς έν

βραχεία καιροΰ ρΌπή ούτω τδν έχθρδν μετε^ύθμισε,

κα\ ψυχήν αίματος καΙ σφαγής διψώσαν λαδών εις

θρήνους ένέδαλεν άθρόον κα\ όλολυγμούς; Ούχ ούτω

θαυμάζω τδν Μωσέα, ότι άπδ πέτρας άκροτόμου πη-

γάς έξήγαγεν υδάτων, ώς θαυμάζω τδν Δαυΐδ, δτι έξ

οφθαλμών λιθίνων πηγάς εξήγαγε δακρύων. Εκείνος

μέν γάρ τήν φύσιν ένίκησεν, οίτος δέ τής προαιρέ

σεως περχεγένετο• [779] εκείνος έπάταξε τή (!ά6δω

τδν λίθον, οΰτος έκρουσε τψ λόγω τήν καρδίαν, ούχ

ίνα λύπηση, άλλ' ίνα καθαράν έργάσηται χοή προσ

ηνή • δπερ ουν χα\ έποίησε, μείζονα τής προτέρας

ευεργεσίας έπιδειξάμενος. Επαίνου μέν άξιον χα\

μεγίττου θαύματος κα'ι τδ μή βαπτίσαι τδ ξίφος,

μηδέ άποτεμείν τήν πολεμίαν έκείνην κεφαλήν πολλώ'

δέ πλειόνων δν είη στεφάνων τδ κα'ι αυτήν αύτοΰ

μεταβαλείν τήν προαίρεσιν, χα\ βελτίω ποιήσαι, χα\

πρδ; τήν οίκείαν αύτδν έπιείκειαν μεταδαλεϊν «. Αύτη

μείζων εκείνης ή ευεργεσία. Οϋ γάρ έστιν ίσον ζωήν

χαρίσασθαι, κα\ εις φιλοσοφίαν έναγαγείν ■ ούκ έστιν

ίσον άπαλλάξαι θυμού πνέοντος φόνον άδικον, έξελέ-

σθαι σφαγής, κα>. έξελέσθαι παραπληξίας έπ\ τοσούτον

όδευούσης κακόν. Τους μέν γάρ δορυφόρους κωλύσα*

αύτδν άνελείν, κατά τδν παρόντα βίον ωφελεί• τήν

δέ πονηρίαν τής ψυχής έκδαλών διά τής τών βημάτων

επιεικείας, τήν μέλλουσαν αύτώ ζωήν έχαρίσατ} χα\

τά ακίνητα αγαθά, τό γε είς αύτδν ήκον. "Οταν ουν

αύτδν έ-αινέσιμ διά τήν οίκείαν πραότητα, μειζόνως

αύτδν^θαύμασον διά τήν τοΰ Σαούλ μεταδολήν. Τοΰ

γάρ τών οικείων κρατήσαι παθών, πολύ πλέον έστ\ τό

χαΧ τής έτερων περιγενέσθαι μανίας , κα\ φλεγμαί-

νουσαν καταστείλαι καρδίαν, χα\ τοσαύτην γολήνην

άπδ τοσαύτης έργάσασθαι ζάλης, καΙ οφθαλμούς φό

νον βλέποντας δακρύων έμπλήσαι θερμών. ΚαΙτοΰτό

έστιν, 8 πολλής εκπλήξεως γέμει κα\ θαύματος. Κα>.

γάρ ε! μέν τών επιεικών χα\ μετρίων ανθρώπων ήν

ο Σαούλ, οϋ μέγα ήν σφόδρα έπαναγαγείν αύτδν πρδς

τήν οίχείαν άρετήν ■ τδ δ' έκτεθηριωμένον χα\ πρδς

έσχάτην κακίαν έξοκείλαντα, καΙ πρδς σφαγήν έπει-

γόμενον, έν βραχεία καιρού όοπή παρασκευάσαι πά-

^ Ειπών Τίίτιμτί αλλήλους προηγζϊσΟε. 8ϊο ιιιια5.

ς Βριγ. ιιηιικ ιιετανοινεΓν.
0 8Ρ8• ιιηυκ μετ'αγαγεΤν

21



70Τ.
8. .Ι0ΑΝΝΙ8 ϋΙΙΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. ΟΟΝ5ΤΑΝΤΙΝΟΡ. 706

σαν τήν πιχρίαν σβέσαι έχείνην, τίνα ούκ αν άποκρύ-

ψειε των πώποτε έπ\ διδασκαλία φιλοσοφίας βεβοη-

μένων;

Κα\ σϋ τοίνυν, όταν λάβης τον έχθρδν, μή :οϋτο

σκοπεί, όπως αύτδν αμυνόμενο; κα\ μυρίαις πλύνας

ταΐ; λοιδορίαις έκπέμψης, άλλ' όπως θεραπεύση;,

όπως έπαναγάγης πρδς επιείκειαν ■ χα\ μή πρότερον

άποστϊ]ς πάντα χα\ ποιών κα\ λίγων, έως άν περι-

γένί) τη" πραδτητι τής ώμότητος της εκείνου. Ουδέν

γάρ επιεικείας δυνατώτερον. Κα\ τοΰτ' αύτδ δηλών

τις έλεγεν, δτι Αόγος άπαΛος συγχΛάσει έστά •.

Καίτοι τ£ δστέου ακληρότίρον ; 'Αλλ' δμως καν ούτω

σκληρός τις ή κα\ άκαμπής, περιέσται ρ>δίως δ μετ'

επιείκεια; αύτψ χρώμενος. Κα\ πάλιν Ααδχρισις

ν.ιο.τίχτουσα αποστρέφει οργάς. "Οθεν βήλον δτι

τοΰ χινηθήναι τον έχθρδν, χαΐ τοΰ καταλλαγηναι, σϋ

κυριώτερος εκείνου. Έν γάρ ήμϊν, ούκ έν τοις δργι-

ζομένοις κείται χα\ τδ σβεσθήναι, χα\ τδ προς μεί

ζονα έξενεχθήναι φλόγα τδν Ουμδν τδν εκείνων. Κα\

τοΰτ' αύτδ πάλιν δ τα πρότερα είπών έδήλωσε δια

ψιλού Ι> παραδείγματος. "Ωσπερ γάρ, φηο\ν, είς σπιν

θήρα πυρδςάνμένφυσήστ,ς, έςήψας τήν [780] φλόγα,

αν δε πτΰσης, χατέσβεσας, κα\ αμφοτέρων σϋ κύριος

(Αμφότερα γαρ, φησ\ν, έχ τον στόματος σου αο•

ρεύεται <= ) • ούτω κα\ έπ\ τής Εχθρας τοΰ πλησίον •

άν μεν πεφυσημένους χα\ απονενοημένους προσενέγ-

κης λίγους, άνάπτεις εκείνου τδ πύρ, έκκαίεις τους

άνθρακας• άν δέ προσηνείς κα\ περιεσταλμένους,

πριν τήν πυράν άρθήναι, κατέσδϊ.σας τήν δργήν άπα

σαν. Μη τοίνυν λέγε, δτι Τάκα\ τα Επαθον, τά χα\

τα ήχουσα ■ πάντων γάρ τούτων σϋ κύριος. Ούτω γάρ

ώσπερ σπινθήρα χα'ι σβίσαι κα\ άνάψαι, χα\ Ουμδν

έκκαϋσαι κα\ χαταστείλαι πάλιν έν σοι. "Οταν Εδης

έ/Ορδν, ή κα\ είς νουν λάδης, 3σα μέν ήκουσας καΐ

Επαθες λυπηρά, πάντ' έπιλανΟάνου ταύτα- ει δε χαΐ

άναμνησβείης, τψ διαβάλω ταύτα λογίζου. Σύλλεγε

οέ, εϊ τί σοι χρηστδν είπε πώποτε, χα\ έποίησε. Κάν

τη" τούτων ένδιατρίβης μνήμη, ταχέως καταλύσεις

την Εχθραν. Κάν μέλλης έγκαλεϊν κα\ διαλέγεσΟαι,

πρότερον τδ πάθος έκβαλών χα\ τδν θυμδν σδέσας,

ούτως εύΟύνας άπαίτει, ούτως Ελεγχε, κα\ δυνήση

περιγενέαθαι ^αδίως. θυμούμενοι γάρ ούτ' ειπείν,

ούτ' άκούσαί ποτέ δυνησδμεθά τι υγιές • άπαλλαγέν-

τες δέ τοΰ πάθους, ούτ' αυτοί |5ήμά ποτ' έξοίσομεν

τραχύ, ούθ' έτερων λεγόντων ούτως άκουσόμεθα. Ού

γάρ ή των λεγομένων φύσις, ώς ή τής Εχθρας πρό-

ληψις ημάς άγριοΰν εΓωθε. Πολλάκις γούν παρά φίλων

τάς αύτάς άκούσαντες λοιδορίας παιζόντων, ή χα\

χαριεντιζομίνων, ή χα\ παρά παιδιών μιχρών, ού

μόνον ουδέν έπάθομεν αηδές , ούδ' έξηγριώθημεν,

άλλα χα\ έγελάσαμεν κα\ διεχύθημεν • ού γάρ μετά

διεφθαρμένης ήχούσαμεν γνώμης, ουδέ μετά ψυχής

θυμψ προκατειλημμένης. "Ωστε κα\ έπ\ των έχθρων,

άν σβέσης τδν θυμδν, άν τήν Εχθραν έκβάλης, ουδέν

σε τών λεγομένων λυπήσαι δυνήσεται.

η'. Κα\ τί λέγω, τών λεγομένων ; Ουδέν τών γινομέ-

■ 11β(5• οηι)8 συντρίβει όστβ.

& 112 ΚβίϋύβοΐΒΒΚΐΗ φίαπα βιΐ.α,οί 1ια1>βιιΙ διά δαψιλου;.

1 Η?£. έλπορεϋεται.

νων, ώσπεροΰν ουδέ τδν μακάριον τοΰτον • ά>λ' δρών

τδν πολέμιον κατά τής αύτοϋ σωτηρίας δπλιζόμενον.

και πάντα διά τούτο κινοΰντα, ού μό.ον ούκ ήγρία-

νεν, άλλα χα\ είς πλείονα ήλθε συμπάθειαν δ€ω

μείζονα έπεβούλευε, τοσούτι.1 μάλλον αύτδν έδάκρυεν.

"ΙΙδει γάρ , ήδει σαφώς, δτι ούχ ό πάσχων κακώς,

άλλ' 6 ποιών,Όυτός Ιστι δακρύων άξιος χα'ι θρήνων,

έαυ-δν καταβλάπτων. Διά τοΰτο χα\ μακράν πρδς

αύτδν συνέθηχεν άπολογϊαν, κα\ ού πρδτερον άπέστη,

?ως χα'ι αύτδν άπο/ογήσασΟαι παρεσχεύασε μετά;

δακρύων χα\ θρήνων. Επειδή γάρ άνώμωξε κα\ πι-

χράν άφήκε φωνήν, κα\ μέγα άνωλόλυξεν, άκουσον

τί φησι- Μκαιος συ ύχερ έμέ, δτι σύ μετ άνιαα-

έδωχάς μοι αγαθά, εγίΰ δ" άτταπέδωχά σοι κακά.

Ό(4ί πώς χα\ τής οικείας κακίας καταγινώσκει ,

χα\ τήν άρετήν ανυμνεί τοΰ δικαίου, κα\ μηδενδς

άναγκάζοντος απολογείται; Ούτω κα\ σΰ ποίησον.

Έπειβάν λάβης τδν έχθρδν, μή κατηγο|ήσης, άλλ^

[78!] άπολόγησαι, ίνα παρασκευάστις εκείνον έαυτοδ

κατηγορήσαι. Άν μέν γάρ ήμεϊς κατηγορωμεν, τρβ-

χύνεται • άν δ' άπολογησώμεθα, έντρεπόμενος ημών

τήν επιείκειαν, αύτδς έαυτοΰ κατηγορήσει λοιπόν.

Κα\ ούτως δ τε Ελεγχος ανύποπτος γίνεται, εκείνος

τε τής πονηρίας άπαλλάττεται πάσης. "Οπερ ουν χαΐ

ενταύθα συνέβη• χα\ κατηγορεί μετά πολλής τήϊ

σφοδρότητος δ άδικη σας , τοΰ ήδικημένου σιγώντος.

Ουδέ γάρ εΐπεν απλώς, Είργάσω είς έμέ αγαθά, άλλ',

'Αηαχέδωχάς μοι αγαθά- τουτέιτιν. Άντ\ τής επι

βουλής, άνΛ τής σφαγής, άντ\ τών μυρίων χ»^

εκείνων εύεργεσίαις ημάς ήμείψω μεγά/.αις. Έγω δ

ούδ' ούτως έγενόμην βελτίο>ν, άλλα κα\ μετά τάς

ευεργεσίας έκείνας επέμεινα τή πονηρία- κα\ ού«"

ούτω μετεβάλου, άλλα διέ με ίνας τδν σα•υτου διατηρων

τοόπον κα\ πάλιν ήμδς έπιβουλεύοντας ευεργετών.

Πόσων ούκ άν ε?η στεφάνων άξιος χαθ' Εκαστον των

όημάτων τούτων δ Δαυίδ ; Ει γάρ κα\ τδ στόμα αυτΛ

έφθέγγετο τοΰ Σαούλ , άλλ' ή σοφία χα\ή τέχνη το»

Δαυίδ εις τήν εκείνου κατεφύτευσεν αυτά ψυχήν. ΚαΙ

άηήπειΛάς μοι σήμερον, »ηΛν, ά έχουσας μοι

αγαθά, ώς άπέκΛεισέ με Κύριος σήμεροτ είς τάς

γ?7ράς σου, χαΐ ούκ άπέχτεινάς με. Και έτέραν

άύτώ μαρτυρεί πάλιν άρετήν, δτι εύεργετήσας ουχ

έσίγησεν, ούδ' ύπερείδεν, άλλ' έλθων είπεν, ου προς

έπίδειξιν τοΰτο ποιών, άλλα δεΐξαι ρουλόμένος , *<Λ

διά τών Εργων αυτών διδάξαι, δτι τών χηδομένων έστι

χαι προνοούντων, ού τών έπιβουλευόντων κα\ πονη-

ρευομένων. Τδ γάρ τάς Ιδίας ευεργεσίας λέγειν Εστίν,

δπου τδ κίρδος Εχει μέγιστον. "Οταν γάρ μηδεμιας

υποθέσεως ούσης προσφέρε τις αύτάς χα\ άναχηρυττ^

.•τών όνειδιζόντων ουδέν άμεινον διαχείσεται* όταν «

βουλόμενος πεϊσαι τδν διεφθαρμένον, χα\ πονηράν

περ\ αύτοΰ πρόληψιν Εχοντα τοΰτο ποιξ, χτ,δεμων

έστι χα\ ευεργέτης- δπερ ούν χα\ δ Δαυίδ έποίησεν.

ού τής παρ' αυτού δόξης έρών, άλλα τδν έρρι,ωμίνον

έν αύτώ θυμδν άνασπάσαι Βουλόμενος. Κα\ δια τούτο

γούν αύτδν έπήνεσεν, δτι χα\ ευεργέτησε, χα\ τήν

εύεργεσίαν εΐπεν.

Είτα ζητών άμοιβήν, χα\ ούοεμίαν Εχων τών γεγε-

νημένων Γσην εύρεϊν, τδν θεδν αύτον αύτψ δίδωσιν

δφειλέτην, ούτωσ\ λέγων "Οτι εϊ εΰροι τις τύτ

έχθρύτ αύτοϋ ετ ΘΛΙψει, χαϊ εκπέμψει αύτύν ετ

όδω άγαθχί, «αϊ Κύριος άτταποδφ αΰτω αγαθά,

«αβώς αεποίηκας σύ σήμεροτ. Τί γάρ χα\ ε.χεν

άξιον άποδοΰναι τών ευεργεσιών, εϊ κα\ βασιλείαν
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Πεοιβ , "1 οηιιιειη ΜΙιιιιι αηιαπίυυπιεπι εχ8(ίιΐ£υ3ΐ ,

ααβιη ιιοη οϋδειίΓΟί οιιιηϊυιιι, ιμιί ιιιηηιηιιη δΐιρει- ρΐή-

Ιο3ορΙιίχ οΌείπηα οΐ.ιπιιιι ρΓοιηιτυοΓΟ ηοηιβη ?

Λ'ί/ιι'ί ΙιιιηιαηΗαΙβ ροίαιίίικ. Ιταηι ιεάατε ίη ηοίΐτα

«) ι ροΐαΐαΐΒ. — Ει (α ίβίΐυι•, δι ιριαηιΐο 1ΐ08ΐί8 ίιιοίόΌ-

ιϊΐ ίη πιαηυδ Ιυαβ , ηε ίΙΙυ(1 βρεοΐα , ηυοηιηάΌ ίΙΙυιη

ηΙείδεαι-ίδ , ϊι»ηιιιηοΓΪ><ιιιο εοηνίοίίδ εοηδρεΓβυιη βπιϊι-

1Π5 , 36(1 ψΙΟΙΙΗΗΐο «31108, (| 1101110(10 αϊ! 3θΙ>Πβΐ3ΐβΠ]

Γβϋυεαδ : ηεςυβ ρΓΪιιβ ιΐεδί^ΐαδ οπιιιία Ιιιιιι ώεει-ε ,

Ιιιιιι ϋϊοβΓβ , (Ιοιιεο ΐηα ηιαιίδΐιείικίίηε Μΐροιαιίκ ίΙ-

1ίυ$ Ιπιευ1ειιιί:ιιιι. ΝΊΙιίΙ ειιϊηι ηυιηβιΚίαΙβ ροΙειιΓιυδ.

ΟυικΙ ίρϋΐιιη πυίιίαηι ι)βεΙ:ΐΓαχϊΐ , άΊεειιβ : 5<πηο

ηιυΙΙΐι γο;ι/"π'ιι</</ οαα ( Ρτου. 25. 15 ). ΑΙςυί ψιί.Ι

ο55ΐ! (Ιιιπιι*'.' Ε( ΐαηιεη 81 απίβ χςυβ ϋιιπίδ βίΐ <Ί π-

βίιΐιΐδ αε ρπεΙΥβεΐυδ , Ιαηιειι ϋΐιιιη Γ:ιείΚ: νίεεηΐ , απϊ

ηι:ιιΐ8ΐιεΐε ΐΓ3εΐεΙ. Αε πΐΓβυβ, ΪΙαροηάο ιηΰιηί$ία αυα-

Ιίΐ ίκιι (ΙΊου. 15. 1). ΙΙιιοΌ ΙίςηβΙ υΐ Ιιοβίίδ ϊγγϊΙοΙιιγ ,

ηυΐ ιεοηιιείΐίεΐυι* , ηια^'» ■■> Ιυα ροΐβδίαιε ε$$ε , (|υ;ιΐιι

ϊΙΙίιι *. Νοιι εηίιη ίη ϋ$ α,υί ϊτα εοηιηιοιί βυηΐ, 5εϋ ίη ιιο-

1Γΐ5 δϊΐυηι ε$(, πι νεί εχ3ΐίη£υ8ΐϋΓ Πίοπιιη ίια, νεί :κ1

ίι,:ι]ιΐ8 ϊπίΐοΐυΓ ίηεεηιΐίιιιη. Ει Ιιοε ίΐεπι αυί ρποια

άίχίΐ, δίιηρίίοί (ΙεεΙαΓβνίΐ εχειηρίο. δίευΐ εηίιη, ίηα,υίΐ,

δι ίη&υΓΠεδ ίη «είιιΐϋΐαηι ίςηΐβ , εχείΐαδ ίηεεηάΊυηι :

εοηΐι-3 , δι ίιΐ5|ΐιια5 , εχ8ΐίιΐ£ΐιί3 , ει υίΓυιικμιβ ιίΐιί ίη

Ι11.1ΙΙΠ ιΐίΐ (ιυοηπιιι (/(ΐ'υηι^κβ, ίιιιριΐΐ, α. οτβ Ιηο ρτο-

βακίΐητ [Κίί/ι'. 28. 14] ) : βίε οι ίη ίιιίηιίείιία ίη ρι-οχί-

111ΙΙΜ1 , $ί ίηΟαίοδ αε γεεοηΐεβ ίηβει-ββ βεπηοηβδ, εχείΐαδ

ϊςιιοιιι ϊΙΙίιι•* , βεεεηάίβ οαιΊιοηοδ : δίη ηιίΐεβ 3ε πιοοΌ-

Γαΐοϊ αώηηνεπβ δεπηοηεδ , ρπυδςιιαπι εχ3π1θδε.ιΐ ,

ίπιιη οιιιηοιιι εχδΓιηχεηβ. Νβ (Ιίχεί'ίβ ί^ίΐυΓ : Ηχε ρβδ-

8118 81111), :πιΐ Ιιχε :ια<1ϊνΐ , ευιη ηχε οπιηία 8ΪηΙ ίη Ιηα

ροίεβιαιε. Ιΐοε εηίιη ρβείο ίι•αηι νείυΐΐ δοίηΐίΙΙαιη , νεί

εχδΐίηβυοΓβ νεί βεεοηιίει-β, Γυιοΐϋίικμιο νεί εχεϊι.ίΓε ,

νεί εοιιΐΓ3 86(ΐ3Γε , ίιι Ιε δίΐυιη εβί. &ιπι νίιίοιίδ ίηίηιί-

«Ίΐιιι, νεί 8Ϊ ίη ιηειιίειη νεηίαΐ ο,υαηι πιιιΐΐα ΐιιηι αυϋϊε-

Γίβ> , πιπί ρει-ρεβδίΐδ 813 πκιΐΐ'313 , Γ3ε οιηηίυηι Ιιοπιηι

Οϋϋνίβεαηβ; εΐί3ΐιΐ8ί Γεεοι•άοπ5, Ιαηιοιι ίαε βα ιΐί.ιΐιοίο

!ηιρπ1«8. ΟιΙΙίχε νοι•ο δί φιίϋ υιικ|ΐι:ιηι ηυηιαηίΐεΓ νεί

(ϋ\ΐι νι•Ι Γεείΐ. 5ί ίη Ιιοπιηι Γεεοΐ'ϋαΐίοηε εοηιηΐ0Γαΐιΐ3

Γιιει-ί», 0<ίιι8 ϋί88θΙνε3 ίιιίιηίείιΐηιη. Ουο<1 3Ϊ ε5ΐ βηί-

Γΐιυϊ ίΙΙιηη ίηειΐ33Γε , ευηιςαβ ίΙΙο ε\ρο3ΐιιΙ»Γ6 : ίαε

ρπιΐΝ 3ΐ>|Ίείη8 αηίιιιί ηιοΐιιιη , ίΓ.ιηιηυε εχ^Γιη^υ:ΐ5 , αε

κιηι ειιιιι ίΙΙο εχρυβίυΐα , ιιιιιι βι^υε , ει Πιι-ΊΙε ροΐεηβ

νϊιιεείΌ. 5ί(]ΐιί(1εηι ίι•3 εοιιιηιοΐί ιιϋιίΐ 8αιιί ροΐεήιηαβ

ιιιικ|ΐι;ιιΐί νεί ιΐίεει ε , νοί ;ιιι<1ϊ γο : $ει1 3 ρεΠυΓυ.ιΐίοηε

ΙίΙχτί, αεε ΐ ρ>ϊ νει-ΰυπι 3>ρθΓίιΐ3 υιηΐ|ΐι.ιηι ειιιί1ΐεηιιΐ8,

ιιεε ;ιΙϋ$ βεβΓΟε ΙοηιιειιΐίΙιιιβ. βοίΐεηι ηιοιίο ηυϋϊ••ιηιΐ8.

Νεηιιε ειιίιιι ίρ33 ριτίηιΐβ ιιοΙιιγ» βοπιιη ςιιχ ϋίειιιιΐιΐΓ,

ΛΚρκ: 3ηίηιιΐ8 οϋίο οεειιρ.ιΐυ3 ηο3 εχαβρεητε βοΚ-ι. -

ΓΓβφίεηΙεΓ εηίπι Πι, πι ευιη εηϋειη εοηνϊιί.ι βυ ϋιιιιυ

:ι1ι :ιιιιίεί8]οε3ΐιΐίΙ>υ3 ίβεείϋβνε ΙικΙεηΐίϋυβ, αιιΐ α ρυεπ3

ρβΓΜίϋβ, ιιοιι ΒοΙιιπι ιιιιΙΙ.ϋη 3ϋΐιΐί;ιπιΐϋ πιοΐοί,ιίοπι, ηε-

ςιιε βχ38ρεΓεηιυΓ, 5ει] Γίιίεαιιιιιχ οΐί.ιιη , 3ΐι]υε οχΐιίΐη-

ιβιιιιΐΓ , 60 ςιιοϋ ίΙΙα ιιοη «ικΐίαπιυβ αηϊπιί .ηΙΓεείιι

εοΓΓυρίο , ιιεο,ιιε ηιειιΐβ ίΐ3 ρΓχοεευρβιβ. Ιΐϊϋειιι ίιι

ΐηίιιιίείϋ, 8ί βχβΙΐηχβΓίβ ίι•.ιηι, βί ικΐίυηι ε}εεεή8, ιιίΐιίΐ

νοΓίιιιπιηι ί|ΐιχ (ΙκυιιΙυΓ ιε ροίοιίΐ οΟΌηϋεΓβ.

8. Οίφαοτ Ιηαη/ηιίι ηαί (αάΐ ιιιιιι ιιιιιι.—(^υΐϋ ίυΐεηι

Ι•χ[(ΐϋΓ ιΐε νει-Ιιίί 1 Νβ ί.ιεΐ.1 ηιιίϋειη οΠεικΙεπη! ,

ηυρηιπίΐηιοιίιιηι ιιεε ΙκμΙιιιι» Ιιιιηε ςιΓκΙςαπηι Ιιοιυιιι

οΟεηιΙΊΐ : κοιΙ ειιιη νίϋβΓεΙ ίηΐηιίειιιιι 3(1νεΓ3υ3 ίρ^ίυβ

ίιιεοΙιιηιίΐ3ΐειη ηπιιαίιιπι, ηιι]υ*φιε βΓηΐί;ι ηίΙιΊΙ ίηίεη-

ΐ;»ΐιιιη ΓεΙίηφιεηΐεηι, ηοη δοΐιιηι ιιοη 681 εχ33ρβΓ3ΐϋ3 ,

νεπιηι ηιιιςίβ ίΙΙίιιβ ίιιιΙηΙιΓιΐ ιηιΐίχ : ηιιο νείιειιιεηΐίυβ

ίιΐί.ϊ.Ιί»Ιι.ΊΐυΓ ϊΙ1(•, Ιιοε ίηιρεηβΊυί ευηι άεΠενίΐ. ΝονβΓβΐ

εοίιιι , ιιομ.ί ,ιΐ , ίικ|ΐι:ιιιι , εεηο , ηοη ευιη ςυί ραΐίΐιΐΓ

ίιψιι-ί.'ΐιιι, 86<1 (]ΐιί Πιείΐ, Ι;ιοτνι«ϊϋ 3ε Ιϋπιβιιΐίε 8888 <1ί-

ίτιιιιηι , πι ιριί ΙχιΙαΐ βείρβιιπ). Ιϋεο Ιοηςβ αρυ<1 ίΙΙυιη

οχειΐ83ΐίοηε ε$1 ιΐδΐκ , ιιεε ρπιυ (ΙεβΙίΙίΙ , ηιιηπι ει Ιιο-

βίεηι εοηιηιονει-εΐ 3(1 εχευ$3ΐίοηεπι ειιιιι ΙβεΓνηιίβ 3ε

ΙαηιειιΙί.ί. Γθ3ΐο3(|ΐΐ3ΐη εηίιη ρΙΟΓανΐΙ νοεεπιο,υε .ιηΐ3-

Γβηι βπιΐΒίι , ροϊΐεηφιαιη ε>3Γε ε]ιι)3νίΐ , ηηίϋ ϋίεαΐ

:ιυιΙί . ίΗύΐοτ ία ηιε α , φιοιάαιη Ιιι ιιιΊΙιί ηΙιϋ>αϊ»Ιϊ ΰοιιιι,

ί§0 νετο ΓΐΙήΰιιϊ ΙίΙη ιηιιία (1. Κ(ς. 24. 18). ΥηΙεκ ιιΐ

βηϊηι ίρβίιιβ (Ιαιηηπι ιιι:ι1ΐιΐηηι , αε ]ιΐ8ΐί νϊηιιίειη ρηε-

ϋίεαΐ, ιιυΙΙοςυε εο^εηΐβ ίρ$υηι ρυι-£3ΐ? Ιϋεηι ίη Γ.είιο.

ϋυιη Ιΐ03ΐΐ3 οΠεηιΙειίι ία πιαηιιβ Ιηα8 , ηοΐί 3εειι$3Γϋ

ΊΙΙιηη, 88(1 ίρεηιη ρηΓβΐι, υΐ ίΙΙιηη ριτρεΙΙαδ 3ϋ δΐιί

ίρβίυδ εοιιϋοπιηαΐΐοηεηι. Ναηι 8ί ποβ αεειίδειηιΐϊ, βχ-

αβρεΓ3ΐυΓ : 5ίη ηο3 εχειΐ83νεΓΪηιυ3, ίΠε Γενεηΐΐ)8 ηο-

8ΐΓ3πι Ιιιιηιηηίΐιΐΐεηι , ηιοχ εεϊρβιιιτι οοηιίοιηηαίιίι. Ηοο

ραείο ίΐιηιιΐ ιΊ ΓειΙαΓ^ηΐίο Γιΐ εϋτειιβ 3υβρίείοιιε, ει ίΙΙο

υιηηειη βχυίΐ ιιι:ιϋιί:ιιιι. ϋιιοιΐ εΐ Ιιίε ενεηίι : ειιιη 13-

εεΐ Ϊ8 ςυί αίΤυοίυβ ογβι ίη]υηα , 18 ςαί ΓεεβΓαΐ ηιιιΐΐα

ειιιη νείιεηιεηϋα βείρβυιη αεειΐ33ΐ. Νβςυβ εηίιη βίιη-

ρΐίεϊΐΐ'ΐ- ϋίχϊΐ, ΡεεΪ8ΐί ιιιίΐιί ϋοιια, 86(1, Ηβίτ'ώαίιΐΐ ηιι'Λί

Ι>οηα : Ιιοε 681, Ργο ίιιβίιΐϋδ, ρΐΌ εχιΐβ , ργο πιαίίκ ίΙΙίβ

ΐηηυιηεηβ 1113511» ηιϋιί ι-ερεηϋϊ3ΐί 1>εηεΓιεί3. Αι ε^ο ιιβ

βίε ςυίαβπι Γ.ιείιιβ 8υηι ιηεϋοΓ , 86(1 ρο8ΐ ίΙΙα ΐαα υε-

ηεΓαεία ρεΓ8ενθΓ3νϊ ίη ιηηΐΐιΐα : ίιι \οπι ηε 8ίε (|ΐιϊ(1βιιι

68 ίηιηιιιοιυδ, δεα1 εοιίδϋηΙεΓ Ιυυηι οηιίηυίδΐί ιηοΓβηι,

ηθ3 ίΐεπιηι ιίΐιί ΐη8Ϊ(1ί3ΐιΐε3 ϋεηείΐεϋδ ρΓ03εςυειΐ8. Ιη

Ιιίδεε δίη^ιιΐίί νειΊηβ , ιριοί εοΓοηίδ (Ιί^ηιΐδ αρρβΓυίΙ

1>;ι(ϊι1? 0 1 1 : 1 1 1 1 : | ( ι ; 1 1 1 1 Οΐιίηΐ 03 8»ϋΙΪ3 Ιδία 30η.ΐΙ>αΙ, 83-

ρίεηιία Ιαιηεη εΐ 3Γ8 ΟανίιΙίδ ε» ίη αηίιηιιηι ίΙΙίυδ ίη3β-

νει;ιΐ. Ιίαικιιΐίαίΐί , ίιιςηίΐ , ιιιι'Λί Ηοάϊί ψια• ηιΊΙιί β.

εατΊι ύοηα , αιιιι χηί ΟοιηΊηη» Ηοάχί αηιείακηί ίη

ηιαηιιι Ιαα$, ηΐοοζάάΐήί ηι« (1. Κί(/. 24. 19). Ειι ηίΓδίιβ

(Ιε 3ΐΙνΓ3 ε]υδ νίπιιιε ρειΊιίΙιυίΐ Ιε^ΐίηιοιιίιιιη , νίϋεϋ-

εεί, ςηοο" Ι>εηεηιβΓΪΐυ3 ιιοη Ιαειιεηΐ , ηεςυβ ύίδδίηιυ-

ΙανεΓίΙ , 80(1 3εεεϋεη8 ιιαιτανεπί ; ηοη συκίεπι »ά

οδίεηίαΐίοηεηι , 8βϋ ίρδίδ ίαοιΊδ ίΙΙυηο άοεεΓβ ευρίεηϊ,

58 άε ηιιιηοΓο εοπηη 6836 , φιί ΓΟβί Ιιοηε ευρεΓε&Ι ,

εΐυδςηε οοηιηιοοΊδ ρΓΟδρΊεεΓεηΙ , ηοη εοηιιη (]υί ιεη-

ϋεΓειιΐ ίηδίο'ί.-ΐδ. Τιιιη εηίπι Γ;ΐ8 εβί ρΓορηα εικηηιε-

Π10Γ3Γ8 ϋειιεΓιοί:ι, ειιιιι ίηδί£ΐιί3 ήίηε 8ρβΓ3ΐυΓ υιίΐίιαϊ.

Ναοί ηυοιίεβ ιιιιΙΙ» ε>3(π οεε33Ϊοηε ]αοι.ιΐ ςιιίβ αε

ρΓΧ(1ίεαΐ &υα ίη αΐίυπι Ιιοηεϋεία , ηίΐιίΐο ιιιοϋοι• β3(

εχρηιόιαηΐε ; εχίεηπη ηυοιίεβ ία" ΓαείΙ , υΐ πιαίβ αΓ-

Ιοειαπι ει ρΓαν.ιιιι οΌ ίρβο ορίηίοηειη ΗαΙιεηΙεπι (Ιε-

ειαΐ ίη (ΙίνεΓβυηι, ΐβ ει ευηίοΓ εβι ει οεηεΠευβ : ηυο<1

83ηε Γεείι Οηνϊ<1 , ηοη 3 δαϋΐε βίοπ.ιηι εαρίαηδ , βειΐ

ίταιη ίη ίΙΙο Γ3θΊε3ΐ.-ιηι ενεΙΙεκ βΐυιίειυ. Αΐηυε ίιίεο

ίνιϋΙ (:ι«ΙΙ;ιιιϋηνίι ειιηι , αιιοιΐ ει οεηεπιεηΐυβ εβδεί , ει

ιηβΓίια εοιηηιεπΊθΓ383εΐ.

Γιιηι ηιηχίιιιβ άτια ηο» νμημΙ αριιά ϋιΐιιη ρπκιιιία,

πκιι ηΐι Ιιο»ιίιιΐΙ>α$ ηιςηηίατ. — ϋείη ειιιη ϋιίιΙ ΓεΓβΓΓ•

ρΓ.ιΐ'ιιιη ευρίεηδ , ηοη ίηνεηΪΓβΐ ιιΙΙιηι ραΓοιη , ίρνοι»
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II ιι;ιι ϊ II ■ ρι• ι ίο εηηδίίΐιιίΐ (ΙιΊ)ίΐοΐΌΐη , ϊιη Ιοηυεηδ:

Λ'ί ΐηνεηϊεΐ πΐιιμι'η νινηίαιιη »ννηι ί/ι αηφηιία , εΐ άχ-

ηιϊίΐεΐ ίΙΙιιιη ί/ι τϊα οοηα , ει Οοηιΐηη$ τεύάεΐ ΐίΐΐ Ιιοηα,

ψιεηιαάηιοιίαιη (εά$ι> Ιη ιιιΐΐιϊ Ιιοά'ιε ( Ι. /!<•(/. 21. 20 ).

ΟιιίιΙ εηίιιι ροΐεηΐ δαΰΙ ι < ■ ι οιιεΓβ (Ιίβηυπι πιογϊ-

Ιίβ , εΐίηπίδί Γο^ηυπι ϋοϋίδδοί ειιηι οιηηίΐιυδ ορρί-

ιϋδ ? Νεφιε ριιίηι ορρίιΐ.ι ηιοϋο οι Γεςηιιινι , νεπιηι

Π λ ίΐηηι ίρκαιι αΌηοπιΙ ίΙΙί ϋηνίϋ : Ιιΐο υογο ηοιι

Ιι;ιΙρ(•Ιιλ•. ηΙΐΟΓΠιη νίοιτι , ςιιαητ ι•ερεηυΌι•εΐ : εο-

ψιε ΐΙΙιιηι Γβίοβ.-ίΐ ηά ϋοιιηι, οι α\> ϊΙΙο άΊιηϋίδ ρι\τπιίίδ

ΙιυηηΓ.Ίΐ : οι Ιιιιηε ΙηυυΊιιΐδ , ει υιιϊνοΓδοβ επιϋίοηδ ,

Ιυηι π\Ά]ητα ηοΐιίδ ηρυϋ ϋοιιιιι ριτοπΤια Γβροϊίΐα Ρί.δο ,

(ίιιιι ρι-ο ϊιιιιιιγπογϊ» Ιιοιιοίϊοϋβ ίιι Ιιο&Ιοιιι ευΐίαιίδ ιΐί-

\χτδ3 ΓΟοίρίηιιΐδ. Ροδί Ιιχο ηίΐ : Εεεε πφιοκο , ηιιοά

τερηαηι τοαηαοη , φιυιΐφιε τερηηηχ ί&ιαΗ εοηίΐηυείιιτ

ϊη ηιαηη ίηα, ει ηιιηο)ΐιηι ηάΐιι ρετ Οοηιϊιιηιη, ηιιοά ηοιι

ιώοΐϊΐηηιι 5ΐ'ί $ειηεη ηιαιιη ρο$ί χηβ, ηεε εχ&ϊιιιφίι'ΐ ηοιηεη

ιιιηιηι άε άοηχο ραΐή» ηιεί ( ΙΚά. ι•. 21. 22 ). δβιΐ ύίε ,

οΙιβεείΌ , υηϋβ ϊ-ΐυιΐ δοίδ ? Ρεηεδ Ιο δυιιΐ οχογοϊΙιιβ ,

μοηεβ ΐοϊΐιιιί ρεευιιίχ, απηιι, είνίοΐεβ, εςιιί, πιίΐίΐεδ,

Ιιι-ενίΐοΓ υηίνεηα νίδ αρρ.ίΓαΐυβ Τ6ξ\\ : Ιιίε εοηΐι-,ι ϋε-

ΜΊ-ιιΐϋαε ηυιΐυϋ, ηεε είνίοιειη , ιιεε ϋοηιιιιιι, ηοε Γα-

ιιιίΐίίΐιιι ΙιΜιοπδ. ΙΙιιϋβ ί^ΊΐιΐΓ , ηυχδο , ίδθ Ιοφιβπδ ?

Νίιιιίηιιη οχ ίρδίβ Οηνίιΐίδ ιηοιίΐηίδ. Νεςυε ειιίπι ηυάιΐδ

ει ίηεπηίδ «ε οΌδειΊυδ ιηο ηπιιαίηιη, ΐαηΐηηυε εΪΓευιη-

ν.ιΙΙ.ιΐιιηι ΐ'οΐεηΐία βυρείΐδδει , ηίεί Οειιιπ ΙΐιΙκ-ι «•ι 3(1-

)ιιΙογοιιι ; ροΓΓοςυϊ ϋοιιιη ΙοΙιεί Γ.ιηίιΙιίιι , οιηιιίύυδ

εδί ροΙειιΙΪΟΓ. \ ίιΐι,'ϊ 3(1 (|ΐι:ιιι(»πι ρΐιίίοδορίιοπ) $3ΰΙ

ροδί ίιΐί>ί(Ιϊ3$ οΥιΙιιοΙιΐδ δΚ ? ν'ιϋβϊ φΓι Γιεπ ροδδί! , ιιΐ

ίιιίιιιίευδ οιηηειη εχ$ρυ3ΐ ιιι:ι1ίΐί;ιιιι , ίππιιιπαΐΐϋψιο 3(1

ηκΊϊοΓ.ι 808β Γεε!ρΪ3ΐ 1

0. ΝονεΙίηιιιβ ίιαιριρ (1ε ιιοβΙγ.ί 83ΐυΐε (ΙεδροηίοΓε

βιιίηιιιιη. Οιιβικίοηυϊϋειη 0ΐϊ:ιπι5Ϊ :κ! ίρϋα ιηηΐίιίχ 1>;ιγπ-

(!ιγλ Γιιοπιηιΐδ ϋειίυείΐ, Ηογι ροίοδί υΐ ηθ3 ίρβοδ ίικίε

Γηνηεοηιιΐδ, ει οιηηειη ϋρροηηηιιΐΒ ηιπίίιίαηι. ι

ΙΙοϋεηι 5ηίιΙ βΐίίι ίκίοταη η-ΙΊφιίι ; ίιι βΙ'ιο$ Ιιο$Γι$

ύιΊίενοΙιΐΒ Οαν'ιά. — Ιϊοϊιιοορδ ςιιιά ηίΐ ? ίιιτα ηιΊΙιΐ ρετ

Λίϋιιι, φιοά ιιοη ιώ ΑεΙήι $αη,•η ιιιβηηι ρο$1 ηιε, ηκ

ιιΰΐίΐηυΰίί ηοιηεη ιηαιιηι ιίε άοηιο ραιήι ιηεΐ. Ιίκχ ρΓΪ-

νιιιιιιη ι•οι;:ιΐ : φιί (1ί3(1εηΐ3ΐβ οίιιοίπδ 081, 8ΐιρρϋεειη

.ΐβίι, ρΓο ΓιΙϋδ 8υίδ οΙΐδεεΓαΐ εχβυΐεπι. Κι Ιιοε ίρβιιοι

.ιΐβΐιίι νίι ΐπίπιι Οβνίϋίί, ςυοϋ Ιιοδίίβ αυδίΐΒ βϊΐ Ιιχε :ιΙι

Ιιο8(ΰ ρεΙεΓε. Ν;ιηι ιριοιΐ ]ιΐ8](ΐΓ.'ΐιΐ(Ιυηι οχίςίι, ηοη εο

ΓαείΙ, ςιιοϋ ϋίΓΓκΙαΙ Ο.ινίϋϊΒ ϊη ιπΐιιι-, δοιΐ ηικκΐ η-ριι-

Ιεΐ ηυοΐ ηιηΠδ ϋΐιιπι αΠεείδδεΙ. ίπηι ηιΊΙιί, ιέ ηοη αύο-

ίίιιαηιη ιειηαι ηιεικιι ρο$1 ηιε. ΗοδΙοπι ΓιΙϋ8 8υί8 Γείίη-

•|ΐιίι ΐιιίοινιιι, δΐιβΓηπ,υε ρΓοΙοπι ϊη ίΙΙίιΐδΰεροηΐΐηιηηυς,

ιΐιιηι ηΪ8 νεΓίιίβ Ιίϋοπιιιι 3ε 1>;ι\ϊι]ί> ηιηιιιΐδ »ρρΓο!ιεη-

ιίβηί, Ουιιιη ΒεηιιεδίΓΡηι ίικίυοίΐ. ΟιιίιΙ ίμίΐιιι• |>;\νίι) '.'

ιΝιιιιι νεί ΙβνϊΐβΓ (Ιί8.•>ίιηιιΙ:ιΙΐοηε 61 ίΐ'οηί;ι 3(1 Ιιχε ιΐ8υ8

6λΙ ? ΐ\ΐ!(|ΐι:ΐι|ΐκιιιι : μίΙ ρπιΐίιιιΐδ αιιιιιιίΙ, (|ΐιοιΙι|ηο ρείε-

Ιι.ιΙιιγ εοηεοδδίΐ : 3ε ιιιοιίυο διιίίΐο, ηοη ηκκίο ηοη ηεεί-

(ΙίΙ ίΙΙίαδ ροδΙΟΓΟδ, δοά ιυηι ρ1ιΐΓ3 ρΓΧδΙϊΐϊΐ ηπαιη εΐ'.ιΐ

ροΙΙίεϊΐυβ. 8'ιςυ'ιάειη ΠΙίηιΐι ε]ιΐδ, ευηι εδδεί εΐιιυιΐιΐδ

:ιεθ,εϋί1ίδθΓϋΐ•ίΙ)υ8(2. Κεφ. 0), ίιι δυαηι ϊ|ΐδίυδ οΊιηιιιηι

ίιιιΐιιχίΐ, βιιχηιιε ηιο.ηί.χ ΓεείΙ ρβΓίϊεϊρεηι, δυιηηιο ίΙ

Ιιιιη ΙιοηοΓεϋί^ηαίιΐδ, ηεε ι•πι1ιιιίι. ηεε οεευΐΐανϊι, ιιεε

βιοίίΓαΙυδ εδί π•μϊ.•ιιιι ηιεηςηηι εΙ:ιικΙίε»ιϊο:ιε ριιηιί (Ιο-

Ιιοηεδ(3Γί,δθ(1 (ΙοοιίίιγΊ ροΐίιΐδ 30 Ιιιιιΐϊοπ'ηι Γΐιτΐ. Οιιηΐ-

ςιιοί εηϊιη εηιη ίΙΙο (ΙϊδευπιοοΙιη:)!, αϋιΐοηΐ ιυι^ηαηι

μΐιϋιιβηρίιίχ (Ιοείπηηηι εοηδίίριυΐί. Οιηιβηίπι τϊϋβ-

γοιιΙ δαϋΐϊδ (ίΐίυπι, ϋϋυδ (]ΐιΊ ΐηιιΐη πιαίβ ριιιγ.ιγβι αά-

νεΓδϋδ ϋανίϋειη, ΐηηΐο ίη Ιιοηοι-ε Ιιαήεπ αρικί ϊρςυαι,

ειίηπίδϊ Γεπδ οηιηϊϋυδ Γιιί-δοιιΐ ϊηιπιϊιίοΓεδ, ρυ(1θΓε 13-

ηιεη ηε πιηοΓε ευηι οπιηΐΐιιΐδ ϊιιϊαιίεΐδ ΓεοΊΙιβηΙ ίη

ΒΓαιίαιη. Ουηπιπ,υβιη δϊ εΐϊηηι ίρδε βΐίιιηιΐο ίΙΙί εΐ-

οιιιιι (Ιαπ |αβ5Ϊ586ΐ, εεΠυιικιυε νίεΐιΐδ ηιοιίυιιι

ΟΓαΊιι.-ΐδδεί , νβΜε πιη^ηιιηι επιΐ : δεά ϋΐυιη 3(1 δπβηι

ίρδϊυδ ηιοηκβπ) Γοείρει-ε, εχϊιηϊχ εδί ρΐιίίοδορίιϊ.τ.

δοϊιΐδ ριοΓοεΙο, ηυη 08 ε Πιοίΐο Ικίδΐίυιη ϋϋοδ ιϋϋ^ΟΓο.

ί)ιιί(1 ιϋχί αΊΙί8θΐ•ε?Νοη οιΐϊδδο, ηοη ροΓδεςηί, πιιιςηιιιη

ε$ΐ. Ιΐ3ςυε ιιιπίιί ιΙεΙΊιηείίβ ίηϊηιίείδ, ίιι ΗΙοπιιιι ΙίοεΓΟβ

ϊγοπι, ςααπι ίη εοβ ΙιαΙιεοηηΐ, είΓικΙεπιηΐ. Αι ηοη ίο §ε-

η ΐΌδ(ΐδ.ιειη:ι§η3ηίηιιΐδίδΐε, δβά βΐ νϊτεηίβηι ϊηίπιίεηπι

οϋδΟΓνανίΐ, ει ίΙΙο (ΙοΓιιηοΐιι, ΙιοηονοΙεηΐίηηι ηιιηηι ετςη

ΪΙΙιιηι ςεδ;εΓ3ΐ Γιΐϋδ εχΐιίϋυίΐ. ^υί(1 ϊΙΙίυδ ηιβιΐδα δβη-

εΐίυδ, φοιη οίημοΐιαπί Γιΐϋ Ιιοδίίδ, Ιιοδίίδ, ίηηυοηι,

οεεί(1εΓε εοηβΐϊΤ ςυίά ίΙΙο εοηνίνΐο δρίπΐιιιΐίαδ,

ίη η υο Ιλιιι ηιυΐΐχ βυυηα'αϋαηΐ Βοιιοο"Ίοιίοηεδ?

ΑηςεΙί ροιίιΐδ φι.ιηι ηοηιίιιίδ εοηνοεαιιΐίδ ογοι. δίςηί-

(Ιοηι ίιιίηιίεί ΟΙίοδ ηηιρίεείί ει ηπιοι-ε, ει ίΙΙίαδ ΓιΙίιιπι,

(|πί ΙοΙίεδ ίρδυπι ΐεηΟδδεί ε ιηεϋίο ΙοΙΙβΓβ, αΐηυε ί(1

ιηοϋοηδ εχεεδδίδδεί ε νιο, κΙ ΓαείΙ υΐ ίη ίϋιιιιι εΐιοηιιη

ΓίΊι;ΐϋΐιΐΓ. Ηοε ίιι ςυοηιιε Γαοίιο, εαπδδϊιηε, ει νίνβιι-

Γιιιηι ει ηιηπηοΓυηι Ιϊΐίοδ Γονεηδ : τίτοηΐίιιιπ ηυίϋβιη ,

υΐ Ιιοε ηιοϋο ρηι-εηΐβδ ίΐίοπιιη ΓιΙί εοηείΐίεδ : ιΙι.Γυιιοΐο~

πιηι νοΓΟ ΠΙίοδ ειΐΓ3ΐΐδ, πι 3 Ι'ΐοο ηιυΐΐιιιη ιΊΙι'ι ραΓε&

ΓανοΓεηι ρΐυηπιίδηυε οοΓοηίδ ϋβεΟΓεΓίδ, υΐ<|ΐιε Ίιιιηι -

Π16Γ3 :ι1ι οηιιιίΐιιΐδ τοία ρΓεεεδπυβ εοιίδεςυαΓίδ, ηοη ασ

ϋδ Ιαηΐυιη ηιιί Ιυίδ υεηείίείίδ 3<1]ιιΐί δΐιηΐ, νοπιιιι εΐϊαηι

ίΐΐι ίίδ (|ΐιϊ νίαΌπιιιΙ. Ηοε ρΓΟ ΐε*Ιουίΐ ϊ 11ο (Ιίε, ιηαριι'ι-

ςιιε Ιίυί ΙΊιιιιγι $αηΐ ραιι-οιιϊ ίιι ]ιιι1ιι•ίί ΐΐΊΐιροιν, Ιιηβίεβ

ΐιιο ΙιεηεΙίείο 3ΐΙ]ιιίί : ηιπίια ρβεε»1.ι εκρίηϋίδ, ει τβ•

ροδεεδ ιηοΓΟί'ϋΌιιι. Ειίβιηδί ίιιιιυηιοι :ι εοηιιηίδβιίδ ρ«ο-

εηο, δι ρΓοΓε,ΜδίΙΙβιη ρΐ'εεπίίοιιειη, ο,υοκ άίείΐ : ΗιΐηιΊ-

ί'ιΐε ΐηηηΐεϊι ναίή& , ει ΡαΙετ νε&Ιετ ταηίΐίεΐ νοόϊι ρεε-

εαΐα να!ι;ι ( 1/ηίΐΛ. (Ι. 1 ί ) : ιηυΐΐα ευιη Ωιΐιιοϊη εοιη-

ηιίδδοηιηι οιιιηίυιη Γεηιίδδίοιιειη εοηδοπ,ιιεΓΪδ ηίςηε

Ιιίε ίηίοιίηι Ιιοηα ευιη δρο νίνεβ, ΙιαΙιϊΙυηΐ8 οηιηοδ

αιιιαιιίεΐ' οι•™» Ιε αΠοοΙοδ. €ιιιηο;ι'ιιιι νίϋεηηΐ Ιε ίιιίηιίεοδ

ει ίιιίηιίεοΓίιηι ΙΐΙίοδ Βίο αΊΙίςοΓο, ηιιί Γιβιί ροΐεΗΐ, ιιΐ

ηοη :ιΙΙΊ.•(•ΐι•ιιΐ ιίΐιί αηιίεί Ιυίηυε δΐυϋίοδί ΠεΗ, ει ηιιιηία

Ιιιπ ι',ιιιμι Ιυιη Ι'.ιοοιό Ιιιηι ρ;ιΐί? Ι'οιίό ευιη οιιΐηια

3ρυ(1 Βοιιιιι ιϊΐιί ρ:ΐΓ05 ΓανοΓοηι, ευηι ευηείοδ Ιι.ιΐιο,ικ

υιιιιιί;ι Ιιοηιι Ιί1)ί εοιηρί'εεηιιίεδ, ([ΐιηηι δοιι^ιιπίδ εδ ιιιο-

ΙεδΙίαιη,βυΙ ηιιίδ Ιε νίΐιιηι νίν.ιΐ ΓεΙίείοΓοιηϊ Πιο ίη

Ιι.ιι: νιο ηοη Ιηηΐιιιη ΙκικΙοηιιΐδ, νοπιιιι οΐί:ιιιι Ιιίιιε

ε<;ι•εδδί βεΓνβηιυδ, αε ούαηιΐιυίβηΐεδ ίιιίηιίεοδ ρεΓδεηι-

Ιαιιάί 8Γ3ΐί», βοδ ηουίδ Γοεοηείΐίοιηυδ, ει εχ ίηίιιιίεϊδ

δίηεεΓΟδ πίΙιΙ.ιιιηιν «ηΓιοοδ. ΟιιοιΙ δι εΐ'οιιι εχευδ3ΐίοηο

ΓιιογϊΙ οριΐδ,νεηίίίΐηβ 3η ίρβίδ ρεΙεηά\ι ίυεΓίΐ, ηε γοοιι-

δειηυδ, εΐίαηι δϊ ίρδί Γιιοιίιηυδ ίη)αΓΪ3 ϊΙΓεείί. Ιΐοε

ρηείο εορίοδίοΓ ηοοίδ επί ηιεΓΟεβ, Ιιοε ραείο ιιι;ι]ογ

Γκίιιείιι, Ιιοε ρηειο ε*ΙοΓυπι Γε^ηοηι Ιιιιικί (ΙυΙ>ίε εοη-

δοηποιηυΐ', βΓαΐίιι 01 ΙιοηίΟΙο ϋοιηίιΓι ιιοδίπ ^8δυ ϋΐιιϊ-

δ'ί, ευιη ηυο ΡαΙπ δίιηυΙ ει δβηειοδρίπΐυί ςΙοΓίη, ιηι-

ροπιιηι, Ιιοπογ ηηηο ει δεπιροΓ, εΐ ίη δχευΐα δχοηίο-

Γϋΐη. Λιιιιίι.
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ϊδίιίχε, καί τάς πόλεις άπάσας ; Ού γάρ πόλεις απλώς

καί βασιλείαν, άλλα καί αυτήν αύτώ τήν ψυχήν έχα-

ρίσατο δ Δαυίδ ■ ούτος δε ψυχήν άντιδοΰναι έτέραν οϋκ

είχε. Διά τούτο αύτδν τω θεώ παραπέμπει, καί ταϊς

εκείθεν γεραίρει άμοιβαίς, τούτον τ' έπαινών καί

παιδεύων απαντάς, ότι τότε μείζουςήμϊν παρά τοϋ

θεού κείσονται αϊ άντιδόσεις, δταν μυρία τους εχθρούς

αγαθά ποιήσαντες , τά εναντία άπολάβωμεν. Είτα

φησιν, δτι Ίδοΰ έι-ΐο γινώσκω, δτι βασι.ϊεϋων βα•

σιΛεύσεις, καΐ στήσεται ή βασιΛεία ΊσραήΛ έ>•

γειρί σου. Κα'ι νυν ύμοσύν μοι κατά τοϋ Κυρίου,

[782] Ίνα μη έξοΛοΟρεύστιςτύ σπέρμα μου όπίσιο

μου, χαΐμή άραΗσης τύ δνομά μου εκ τοϋ οίκου

τοϋ πατρός μου. Και πόθεν γινώσκεις, είπε μοι,

τούτο; Παρά σοι τά στρατόπεδα , παρά σο'ι τά χρή

ματα, τά όπλα, αί πόλεις, οί ίπποι, οί στρατιώται,

α.-α.ζα. της βασιλικής παρασκευής ή δύναμις• ούτος

δε έρημος καί γυμνδς, απολις και ανέστιος, άοικος.

Πόθεν οδν ταύτα λέ (-εις, είπε μοι; Άπ' αυτού μεν

ούν τοΰ τρόπου. Ού γάρ άν ό γυμνδς καί άοπλος καί

Ερημος έμοΰ τοΰ καθωπλισμένου καί τοσαύτην περι

βεβλημένου δύναμιν περιεγένετο, ει μή τδν θεδν

είχε μεθ' εαυτού • ό δέ τον θεδν έχων μεΟ' εαυτού,

πάντων έστ'ιν ισχυρότερος. Είδες οία φιλοσοφεί μετά

τήν έπιβουλήν ό Σαούλ ; είδες πώς δυνατδν άπασαν

άποπτΰσαι πονηρίαν καί μεταβαλέσθαι, καί πρδς τδ

βέλτιον έπανελθεϊν ;

θ'. Μή τοίνυν κατα^αθυμώμεν της εαυτών σωτη

ρίας. Καν γάρ πρδς αυτά κατενεχθώμεν της κακίας τά

βάραθρα, δυνατδν εαυτούς άνακτήσασθαι πάλιν, καί

γενέσθαι βελτίους, καί πάσαν άποθέσθαι κακίαν.

Είτα τί φησιν ; "Ομοσύν μοι κατά, τοϋ Κυρίου,

Ί-τα μη έξοΛοθρεύσης τύ σπέρμα μου οπίσω μου,

καΐ μη αφάνισες το δνομά μου ίχ τοϋ οίκου τοΰ

πατρός μου. Δέησιν ό βασιλεύς τω ιδιώτη προσάγει,

και ίκετηρίαν τίθησιν ό τδ διάδημα περικείμενος,

υπέρ τών παίδων τών εαυτού παρακαλών τδν φυγάδα.

Καί τούτο της τοΰ Δαυίδ αρετής τεκμήριον, τδ περί

τών τοιούτων Οα^ήσαι τδν έχθρόν. Είδ' δρκον απαι

τεί, οΰκ άπιστων τώ τρόπω τοΰ Δαυίδ, άλλ' έννοών

δσα εις αύτδν είργάσατο κακά. "Ομοσόν μοι, μη

άφανίσαι τύ σπέρμα μου οπίσω μου. Έπίτροπον

τδν πολέμιον καταλιμπάνει τών εαυτού παίδων , καί

ταϊς εκείνου χερσ'ιν έντίθησι τά έκγονα, μονονουχί

της δεξιάς αυτών λαβόμενος διά τών όημάτων τού

των, καί τδν θεδν μεσίτην είσάγων. Τί ούν ό Δαυίδ ;

ΤΑρα κάνμικρδν είρωνεύσατο πρδς ταύτα ; Ουδαμώς•

άλλ' ευθέως έπένευσε, καί τήν χάριν έδωκε • καΐ τε-

λευτήσαντος τοΰ Σαούλ , οΰ μόνον ούκ άπέκτεινεν,

άλλα καί πλέον, ων ώμολόγησε, τότε παρέσχε. Τδν

γάρ ίκγονον τδν τούτου, χωλδν £ντα κα'ι πεπηρωμέ-

νον τδ σκέλος, ε!ς τήν οϊκίαν εισήγαγε τήν εαυτού,

κα'ι δμοτράπεζον έποίησε, και της μεγίστης ήξίωσε

τιμής ■ καί ούκ ήρυθρία, ούδ' ένεκαλύπτετο, ουδέ τήν

τράπεζαν ένόμιζε καταισχυνθήναι τήν βασιλικήν τή

πηρώσει τού παιδός ■ άλλ' ένεκαλλωπίζετο κα'ι έν'-

ηβρΰνετο μάλλον. Καί γάρ έκαστος τών συνδειπνούν-

των αύτώ, μεγάλην φιλοσοφίας διδασκαλίαν λαμβάνων

άπβει. Όρων γάρ τδν έκγονου τοΰ Σαούλ, τού τοσαΰτα

κακά έργασαμένου τδν Δαυίδ, τοσαύτης απολαύοντα•

παρ' αύτώ τιμής, ε! καί πάντο^ν θηρίων άγριώτερος

ήν, αίσχυνόμενος καί έρυΟριών πρδς απαντάς τους

εχθρούς έσπένδετο. Καίτοι ει καί έτέρο>θεν αύτώ τρο-

φήν έπέταξε, καί σιτηρέσιον ώρισε τεταγμένον πολύ,

μέγα ην τδδέ κα'ι είς αυτήν αύτδν άγαγεϊν τήν τρά

πεζαν ύπερβολήν ίχει φιλοσοφίας. "Ιστέ γάρ δήπου,

ώς ού σφόδρα εύπορον εχθρών παϊδας φιλεϊν. Τί λέγω

φιλεΐν ; Μή μισεΐν μέν ουν, μηδ' έλαύνειν. Πολλοί

γούν [785] καί τελευτησάντων τών έχθρων εις τους

παϊδας τους εκείνων τήν πρδς εκείνους άφήκαν όρ-

γήν. Άλλ' ούχ δ γενναίος ούτος, άλλα καί ζώντα τδν

πολέμιον διετήρησε , καί απελθόντος εκείνου, τήν

περί εκείνου εύνοιαν είς τους παϊδας ένεδείςατο. Τί

τής τραπέζης τής εκείνου άγιώτερον, ην εχθρού πιϊ-

δες έκύκλουν, κα'ι εχθρού σ^αγέως ; τί τής ευωχίας

εκείνης πνευματικώτερον, έν ή τοσαΰται Ιβρυον εύ-

λογίαι; "Αγγέλου μάλλον, ή άνθρωπου συγκροτούντος

ην. Τδ γάρ άσπάζεσθαι καί φιλεΐν τους παΐδας τοΰ

μυριάκις αύτδν άνελεϊν έπιχειρήσαντος, καί ούτω

τήν ζωήν καταλύσαντος, είς εκείνον αύτδν τελεϊν

ποιεί τδν χορόν. Τούτο καί σύ ποίησον, αγαπητέ, καί

ζώντων καί τελευτώντων τών έχθρων τους πριϊδας

Οεραπεύων • ζώντων μέν, ινα τω τρόπω τούτω καταλ-

λάξης αυτών τους πατέρας ■ απελθόντων δέ τους παϊ-

δας θεραπεύων, ίνα παρά τοΰ θεού πολλήν έπισπάση

τήν εύνοιαν, καί μύριους άναδήση στεφάνους, καί

μυρίας δέξη παρά πάντων εύχάς, ουχί τών ευ πα

σχόντων μόνον, άλλα κα'ι τών όρώντων. Τοΰτό σο(

κατ' έκείνην προστήσεται τήν ήμέραν, καί μεγάλοι

συνήγοροΕ σου εί εύεργετηθέντες εχθροί κατά τδν

καιρδν τής κρίσεως έσονται, καί πολλά διάλυση τών

αμαρτημάτων, καί απαιτήσεις τδν μισθόν. Κάν μυρία

πεπλημμεληκώς ^ς, τήν εύχήν έκείνην προτεινόμενος

τήν λέγουσαν , "Λ$?εΓε τοις έ•/θροΐς υμών, κιιϊ ό

Πατίφ υμών άρήσει ύμη• τα παραπτώματα ύμων,

μετά πολλής τής παέόησίας τήν άφεσιν λήψη τών

ήμαρτημένων απάντων , καί ενταύθα δέ μετά χρη

στής βιώση τής ελπίδος, καί πάντας έξεις εύνοϊκώς

πρδς σέ διακειμένους. Οί γάρ δρώντες δτι τους εχθρούς

καί τους εκείνων παϊδας ούτω φιλεϊς, πώς ούχ αίρή-

σονται φίλοι γενέσθαι καί επιτήδειοι, καί πάνθ' υπέρ

σοΰ καί ποιήσαι καί παθεΐν ; "Οταν οίντοσαύτης μέν

παρά τού θεού τής εύνοιας άπολαϋης, ούτω δέ πάν

τας έχης τάγαθά σοι συνευχομένους άπαντα, τίνος

αίσθηση λ.υπηροΰ, τίνων δ' ού βιώσεις μακαριώτερον

βίον; Ταύτα μή ενταύθα Οαυμάζωμεν μόνον, άλλα

καί εξελθόντες φυλάττωμεν, κα'ι περιελθόντες, καί

διερευνησάμενοι τους εχθρούς έκαστος τους εαυτού,

καταλλάξωμεν ήμϊν έαυτοίς, καί φίλους ποιήσωμεν

γνησίους. Κάν άπολογήσασθαι δέη, καί συγγνώμην

αίτήσαι παρ' εκείνων, μή παραιτώμεθα, κάν αυτοί

ώμεν ήδικημένοι. Ούτω μείζων ήμϊν ό μισθδς, ούτω

πλείων ή παρρησία, ούτω τής βασιλείας τών ουρα

νών έπιτευξόμεθα πάντως, χάριτι καί φιλανθρωπία

τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ου τώ Πατρί

άμα τώ άγίω Πνεύματι δόξα, χρίτος, τιμή νΰν καί

άεί, καί είς τους αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν.



δΕίΕΟΤΑ ΕΧ ΝΟΤΙδ

ΗΕΝΒΙΟΙ 8ΑνΐΜΙ ΕΤ .Κ>\ΝΝΙ3 ΒΟΙ8Π

ΙΝ ΤΟΜ. 1»

ΟΡΕΚϋΜ 8ΑΝ0ΊΊ .ΤΟΑΝΝ15 ΟΙΙΚΥ805ΤΟΜΙ.

11Ϊ8 ηοΐαΐβδ δφ.Οχίηιΐδ βϋο οΗβΓαεΙβΓβ 3δΙβπδοο ρι-ίενίο.

ΟοΙ. 28, Ι. 19. κ>< τφ >ν(ΐ»ν ν,αΐραν. ϋκιΐιιιη ει αοΐοηηοη

ιΐΐίιιι,• •<ίι• Κΐ'ΐη. II, η. 2, -ή» «ι;!»» ήμίραν ίΐιΙετρι*8ΐ3ΐυΓ, ιόν

ν>«• ",; *τ:«< '?'*"' * '"''•' '"""'" «υίίπιιιι ■> ρ. 7, κίιί πια/β

ροηίΐιιτ Ιιοηι. II, ρτο ΙιοιιιίΙ, II.

ΟιΙ. 39, Ι. 58. Μίαν Ιμααίννν ώνίμν».., Γιιικιι ί/;ί»ι αίφι'φ-

εαιιΐιΎ ιΐιχίΐ, Ιιιίει ρπ ν. Βυίϊίιι» ρΓΟ ΐμ?αίν»>• Ιο^ρικΙιμιι ρα-

0θΙ. 55, 1. 51. Τοϊ; Ις ά ♦ρωτιίνων )ογιβρ£ν ΕΙνουμί'νοΙν' 80. «•?6λ*[-

ιμι«. ζητι|μ•7ΐν. •κ.^οιν, ΑτφιηιεηΙίί ύεάικίί» εχ Ιηοηαηί»

ηιΙΚΗΐϊΙ'ΗΒ. ϋίο .ιΐιΐιί ιιιϊιιιγ •.£ ».,τ,«ι, ποιιι. 9 : τΟν ν,-ι «•..,,-

Μπ». ν!.. ■■*• ΑτφιηεηΙοηιιη φιίΐηΐίνιί Ηύρα*.

( οΙ. 57, Ι !)0. τ.»τί»τιν ό)ο1, ΚΙ0886Π13 3ΐίου]π8 80Ϊ0ΙΪ 30

νΡΓίΐΙΜΙΙ μι•ο!κ«. ' ί<< αΤ(6> 110» |)!(ίθ φίΚΙΙΙΟ £!<£, ΙΧ,'ΐί Ι'.Ι'-

ρΐΐαιίίοιιεηι .ρ«ιιιι (Ίπιιχοχίοιιιί.

&>Ι. 59, 1. 51. Ιη ρΐυιϊΐιυβ ηι«. εβί ά.ι,.γ»,;» ! .»,!.-,, ρχ

ςΐΙΟ Αΐ1(ΐΓΡ35 1)(ιιΙΙ13.'υ5 ΓεΟΪΙ «κκγηΐν •ιιν«•«οι., (|1ΚΡ(Ι «,ι-

ν•7χι(ν 11011 υβΙΙΓρΟΐΐΙΓ Ι'ΡΓΡ Ιΐίϋί ΙΙΡΙΙΐΓ,ΊΐίΙΟΓ, III ||30 63(16111

ΙιόηιίΙί.Ί ϋΐιρΓη. 8εϋ ηθ8 ΟοηδΙιιηΙίηομοΙίΙ,,ιιιιπι ορίίηιιιιιι

ββοιιΐϊ βχριιιιχίπιυ» ίνντ,νβ, ίΐιριο ϋ;ι ργϊΙ αχνιτνίν βοΐίνυηι,

•ριοιΙ βχβιηρίί* ηοη ι-απΊ. λ'ίιΐρ ιιιΓγ.ί Ιιοηι. 45.

Γ.οΙ. 42, 1 84. τα ««[Μ-ιάμ••,•, Οιιίιΐφιιιί ίιι ηιεηίειη αιώίΐο

Ιι'ΐιΐι-η• νειιετϊΐ, ρ3(Ιρπι βίέηΐυοβίϊοηε, φκι ι» τοϊ τ«ρι««μί.

»•.» •»ι,•.. Με ίιιΓι-:ι Ιιοηι. 5 ροιΙρπι 8βη$υ, ο,υο ,« Ιηίνηι

ίίγ.ιν. Ι)ιιίι1ιι«ίά ίιι ΰαεεαηι νεηετϋ; εΐϋοπιίΐ. 13.

(λιΙ. Ιό, Ι. !). α-,'.ι-.ί-,^^- Ι)οι Ιίνίίιηιυ 0383υΙ)οιιιΐ8 ΙρρίΙ

«ραγ•..ατ«, Ρΐ φιίίΐοΐΐ) ||!Η (Ιϊ.ίΡ \'0088 ΜΙ Π.88. 89Ρρβ ρ('ΓΙΙΙ1ΙΙ:ιΙΙ-

Ιοί'. ' Πρ«τ««« /ιίί' υρίίηιε ηιιαάτπτεί, ιεά οιιαιει ι/ι•«. »ρο««ί.

-μ•<α Ιι.Λη,ιΐ, εΐ Ιιαε νοεε ηοη Ιαά'ιίητ κι-Ίε». Ι.. 2"• ο» «

»«μν.«« μή.. ίιί«;αι, νεί ρΙεθΙΙ38Π1ϋ8 681 το* .«(..., νρΐ Ααί-

οΙμιμικ.

ΟυΙ. 46, Ι. 7. >ι.,;ι τή, ίηίρ«. δϊε βηίιη Οιι»)Γ2ςε$ίη•3Π)

Ικκίιοςυβ, υΐ ορΙυοΓ, οϊκβΓνϊηΙ Ογ.τγι \ ϊ.]ι• Ιιοηι. 8, εΐ

βΐίηί ηοη γβγο. — 1>. 16. Διι«•ί|«ί«. ΚεοΙίυί:, βΐ βχ ({γηπι-

πι;ι1η.γ ηΐίοηε, ίι•/χι.νι,5», υϋ ιιιοηυίΐ Λ. Οοοηχιιβ. 8ρϋ

ΙΐΙΓ Νίνε 1108118, 8|ν6 ΙΙ81Ι8 3<1ΡΟ ΓΓΡςίΙΠΙΚ ΙΙΙ «Ιμ» 61 (0111-

ρο«ίιί8 ίιι ηοε ρηεβεηίιη ΐυειοΓε, ιιΐ ηοη Ι ϊ ί> τα γ ι ϊ ΐκιιΐυηι

ϋΐ'ρϊ 6886 νίι,ΡϋΙΐΙΓ.

Ι'.υΐ. 53, Ι. 31 . !>?' (ν, ί. 6. ή», ίμ.δ, ^ίρί•.;•

ΟθΙ. 61, Ι. 17. ί.Ι'Ι,Ί• ΙΊ11Ι1 Πθί8ίυ >α >α•«>:ι> 1μ«η» τ•λ-

*»»•. * ΑΙψά Ιοαιι κι είΐ, ορίϊιιιε ΙιαύεΙ.

(Ιοί. 65, Ι. 40. Τα,χα τ» (Ι^μίΜ. \"(Ί ,α1:α 3ΐ)ΙΙΙ1ιΙ.Ί1 ('. ΥβΙ

μ&μ •'η:«ι Ιΐ'βΡίκΙιιηι ΓΡΡίε εΐ εχ υβυ Ιίη^υ.•ρ 110Ι3Ι Λ. Ι ):>ιι-

ιι.τοϋ. ' ίοοα , ιιί [αΙΙυτ , (ΐηβ /κιε εηιεηάαύοηε $<ηιιι&

Μ.

Γ.οΙ. 76, 1 29. κ-.β•.).ώ«•>ι. Βοίίίίυβ ιηβνυΐΐ Ιτ.λ-:>μΙϊ, ■*«.

(λ)Ι. 87, Ι. 10. 1'υβΙ ι•ο-.ν>• γρρΙρ 3θ"(ΙΗ υηιΐ8 εοϋ. >« ι4.ϋ

■»ι« λά», «•«•», εΐε.

('.αΐ 91, 1. 4. ηρ-;4 Νθ8ΐη εΐ Κρ(?. ιιηη> ει ,••1Ι(•γ εοαΌχ

«<Ρ«<, 3ΐΙ(τ Κε^ίιιβ ι•.χράι.ο< , ΐεΓίίυβ, ιι ι ηο8 ρο$υίπιυ5.

(.οΙ. 96, Ι. 26. ΛχΜΊΐϋοΓ (ΙορΙίϋβίιηο ϊ',353ΐιΙ)οιιη, ί-,.-,

«νάγιικ £;1θ88εΠ13 6886 0ρρ05ίΙ(ΙΠ1 νΡΓΟΟαιλα;; εΐ Ι. 28 1(3

1<">!ίΙ 61 (Ιί5(ίΠ)?1ΐίΐ, ί«-ομΠ).ιν, «Ι «•■: τ«ι< Ι; ήμ&ν ινριΟιΙιν «.«Ιίν

νι ίρ^ίμιηι. ι» 4 Ρίο ΚεεΙε υΐ ορίηοΓ. ' ΐ.ψ> ατ/Γ, αιιαη-

ιι»μιί'κ ορηιΊυιΐίΊΗ Οαχηιΰοηί ιηαα,ηί [αααηι, ρηΙο Ιοηιιη

ίβιιβ Ιιηΰετε.

('.ιΛ. 154, Ι. 28. ΓινΟν. Α. Οοπηκιιβ πιβνυΙΙ γ....μ™,ν. ει

Ιιικ.ί 50 ρι•ο ΐρτ»ν>ν, .:-•ρ(>•.ί.; : ίιίβριιίοίρ υίΓυπιηυε. ( οιΐι'χ

υηιικ ρηι >.Λν ΙκιΙιρΙ τ>ν«β•.

ΟιΙ. ϊ!0'>, Ι. •') 3 1) 111 II). 01 Γ,Ι.ν,ς «ρ,γντημίνιχ Γ)ΡΡ>ΝΡ νί(]Ρ-

Ιιιγ :ιϋιιιιϊιΙ 3(1 ΓιιΙρίριιάΊιηι .ιπίριιΐηηι Λ, ι»ι;•.ντΐί, :•ι•ι 1:ιΙε

ιϋηυίιΙ, ηυο<Ι ΓΡ>ροικ|ρ3( „-? ι,χ,, μ,,ο•. ςεηυειιΐί. 11ρ(;ϋ 13-

«9611 00 ΙίΟΡβ ίΐ3 Ι130ΡΙΙΙ.

Γ.οΙ. 31 1 , Ι. 27. δ,ι. •»•ν• •»ι• «ο<;,, ,,.ί,ϊ.ι. Πεβϋ ει ηονΙγι

ΟοιίίεηιίυηΙ Ιικοηττ* ίιΐ,ηυκ, ΕΙ ιιιιιΐία ροίίηαε χηηΛε-

τεηΐ, ρετ φιιι• Ιοί οίκΓιπΊηγ. ΜίΙιϊ Ιοοικ ηοη νίΟρΙιΐΓ ηιεπ-

(Ιο 03Γ6Γ6, (ριοιΙ Ι,'ΐιιιριι ρΙιιργο ηοη ροίβυπι, ηΪ8ί ρηι .„•

«ντ-;ν ΙοριΙιΐΓ χ.τά -ηΜ, 86(1 (»•/». ' Ρτορε ηοΐαΐητ; $εά φικί

ή ΙεααΙητ »«χ' Λιί εί Γί/ίΓα/ΜΓ αά μν«ι^••Λ»? 1/1 Μ «ίί, «-

πιιιιίιιιιι Ηαηε εχ εοιι^Ικτα ριορο&ίίαιη Ιεχύοηαη ΙαΙϊηα

εοηαηηιινίιηη».

Οο1. 356, 1. 47. ΓθΓΐ3δ8β Ιρςοικίιιηι τ« 5ι ,™ τ•.ο α, ν.

ΟΙ. 501, 1. 1. τ• τβν βν,ρ;...,.. ΥεΙ Ιρ^ρικΙιιπι αϊτοί Ο ιβ> «,.

ρΐκ» οντόν χϊΐρον ίιίΐτ,κχν, \'6| ία τβν νηρί.,ν «ντον, χαί χιΐρον 5:ί-

•««αν, ΓεοΙε ιηοιιιιίΐ Α. Ι)οπη.τιΐ8. * ΑΙ ηιϊΐιϊ ειηεηάαΐίοηεί

Ιηι)ιι$ηιοάί ηοη ρΐαεεηΐ. ΙίΙνηΐηα ετεάαηι αιημι>\ΐοιηηηι

ηιηΙΙα εχ ΙειηροΓε ■ άκεηίβηι , ηοη οιηιήηιοάαηι η*««-

ζι»; ΙκώιΊΊ• ΙΊΐΙΪΟΙΙιΊΙί.

ΟοΙ. !'•59, 1. 55. Καιίχαν «ντοί ί/.<-.ς όμτ,ριχόν, ίησ,ι:ΙΙ Α. Οου-

η3?118, Ι«τη«ί>> ί. νίριν χα^ίνιν,ν Χ'ψη, Λα υΐ.ν88'•,0(Κ886Ιβ Α,

ιιΐ ιιριποΓ. Ι;\ Ιιοι' ιιιιιΙΙι-φιο ;ιΙιιν ϊηΐεΐ Μ^ίιηιη, ίιΐφΐϊΐ Α,

£)., ςϋϊπι επιοΊι! ΓυεΓίηΙ 8ρρ1ιΐ3?ίιιΐ3 ίκίΡΓρΓΡίρ».

ΟοΙ. 372, 1. 1 3» ίηιο. τ^ς ί•« γι>ί»ι»; : ΕχΙετίοη» ςεηβηι-

ίϊοιιίί. Ουίίΐ Ιιοο Γεί65ΐ? 1ΌγΙ38νρ, ίηςιιίι ΑιιοΌμ3 Οου-

ΙΙ3Μ1Ν, τής Ι; όρ,.ή; γιν. Ι.ίΐΙίΐΙΙΙϋ ίΐΐΙΡΓρΓ68 νίιΙΡίΗΓ ΙΙΟΙΙ ΙΡ£Ι88β

ι• κ» : ι-ΡΠο ποη νεηΐΐ : οπιηρβ ΐ;ιηιοη Ιίόπ ιιο8ΐη βΐ Ββ-

(ΐίί Ιΐ3ΐ)ΡΙΐΙ. Οΐΐίϋ 81 1(•{,'3Ι11115 τί,ς ίξή; γι,1,«~,; ? ' Μ ΙΐΙΙβΙΙΙ

νίτηηιφιε εί Κ» εί ΐξής <,7ί'λ.ή\

8ΒΙΕ0ΤΑ ΕΧ Ν0ΤΙ8 ^0ΛΝX[5 Β0181Ι

Ιιι ΙΙοιηίΙϊιΐΒ ίιι βεηαίη.

Νοη 8θ1αηι ηο)38 Ιιιακ, «ίιιοιΙ ιιιιιιηι ι.ιτηοιι 3 πιβ ρο^ΙιιΙ.ι -

νίβΐϊ, Ιρρί εί εχου88ί, φι,ιηΐβο,ιιο ροωί οηη ίο (Ιιίί^οπΙίι

εαιη εοηιεχίυ Οιγ)°8081οπιϊ εοπιριηνί, βειΐ βΐίβιη ι• ι.^-

,,-., 3ΐΙ|Ρ(-ί ϊπιι1Ι3(Ιρπιρο, ρ.Ι, οΐ ιΗροΙο^Ι Ιοο,ιιυηΐυΓ, 8ηρβΓ-

6Γ0Ι3νί, 1Ι0Π 13Ι11ΡΙ1 113 01 8ΙΐρΡΓΡΓ()!,'3ηθ'() Ι11Ρ ηΐΡΓίίΠΠΙ

0^υίί(,113Π1 8888 ρηίρηΐ, ρΓίϊΙβΓ Ι'ΐ5ΐΐΐΐ3ΐη ΟΡΡΓΟΓιΙϊ Ρ3810ΓΓ Ι

Ιί.ιηι, 0,1)3 ίίΙοϊΓοο (ϋ^ηυβ ΓθΓΐ38$ε εεη863Γ, ιριοιΙ 8ίηι 3υ8η;'

νβδίϊ ςη38Ϊ ρυι-ροΓΡίβ «υρρίεηιειιΐ,ι 1813 0Γ388|0Γ6 01ο εοη-'

ΐρχΐ3 38806Γβ. Εη,εηοΊΐίοηεβ εηΐπ» οηιηο», ςνιββ βΠεΓο,'

ΙΙΙΟ.Τ' 8ΠΙ11 Γηη]ρι1πι:ΐ', Ρΐ Γ0Γ13886 πιιιΙΙΪ8Ϊη Ιοιίν ρ,ιπιιιι'

ρΓθ!)3ΐ)ίΐ88 πεοίβϋ^ βοίΐε οοηΠοΙιε. 8ε(1 οι ηοη οιηπεβ (Ιϊ-

(;ιΐ3'( εχίβΐίιηο, (ρι.τ εηκίίΐοηιπι οβίοιιΐϊβ 3ρρΓοΙ)ριιΙυΓ : ι'ιη

ηοηηυΙΐ38, υηκΊίί ρ3ΐιοΪ88ίηΐ33 βχ 8ίηΙ, ιηρΜοπ• λοΙργρ ηι-

138 0Γ8(1θ, ς«38 Πβ ιιιιιιηι'ΐι-ί^ίιιι.ΐ' φΙ,άΌπΐ Ι13ΓΪ8 0ΓΪΙΪ01 8ίπΙ

ΟΓΟΓ81Ι8 3•>ρθΓΠ:ιΙιΐΓΪ. ΡοΙυί«86Πΐ, ΓιΙρογ, ροηιροηοΐϊιιηι |«-

Ι)0Π8 ΓβοΡΓβ, 61 ηιΙηοΓε ηιιιΙΙο ηεβοΐίο (βίρυΐ ίιι ρΓοχίπιΙΐ

3ΐ1 Ιε Ιίΐιεπβ ΓαιΊιιηιηι η,ε (Ιϊχΐ) 83 ι.ιηΐιιηι Ιοο3 εχρβηιΙΡΓε,

ηυ.β 3 ιε εί Α. Ι)ουη:εο ηοΐ3ΐ3 8886111 : 58ο* οηηι πικίι ,ι

ρπε16Γ63 Ιθ03 ίηΐΡΓ Ιρ^εικΙιιηι οοουΓΓΡΓεηΙ, ςυ.-β ρΙιΐΓϊηιιιηι

οιίηί πιοΐΡ8ΐι33 βχηίοεΓβηΙ, εί (ιιι 8οίοΙοπ)ηι η,οβ 881) πιεη-

ίθ8ϊ ΟΓβύεΓΡηι οικιιί,ι. ςα» ηοη ϊιιΚΊΙΐμ'Ρηηιι : ίη Ιιοπιϋϋ*

ν:ι11ιίιι Ιη (.(ΜΚ-μπ λίιίρικίιιηι |ιιιΙιι\ϊ, .ιιι ρο$1 Ιιι,ίιιι 81 Αιι-

άΓβχ Όουη&{ ηιβββεπι 8ρίοχ ίΐΐίψι.-ρ 8υρεΓ088ειιΙ (>(ΐ.•β ι

πιβ «ιιι βϋο ςιιορίβηι ηοη ϊίηε Γγοοιμ ΙειίκΓειιΙυχ. Ουοιίβ»

Ηβςιιε ίηΐΡΓ Ιβ^βηοΉπι η&είΙ,Ίνί, ςηοΐίεέ οηΐο νοΓοοπιιι:

ΙΙΟΙΙ Γιιΐ'. ΙιιΐΙιί 83ΐί5 001108, (01168 ίη0Ρ88ίΐ8ΙΙ8ρίΡΪΟ Ι3ΐ61ΐ1ί5

ηικικίί, ΙοΙίβΝ ρχροιίίνί ι;ιΐ3ΐιιιιιιι,ιιΙ ΡΠίΡίκΙβΙΟΓΡηι 3(,'ΡΓΡΐη,

ςιιικί ηοη ικΙρο ηιίηί ΓρΙίοίΐεΓ ηυίϋρπι 068811, η,υίη πιιιΐιί*

Ιη Ιοοί8 ρΓΟ βηιειιιΐ3ΐ()ΓΡ τ.»ρ«ί •,ρ5™.ν;( ΓιιργΙπι ίάψιο ιιιγ ίρκο

ΑγΙ8Ι.ιγοΙιο30 ^ιι(I^('(•, ϋίπιΐ ρ\ ιί-ρΙιιΝ Ιϊΐιιπ8, (ριίΐιιιι ;ιηί-

ιη,•κΙνΡΓ8Ϊοιιβ8 ιιιρ.τ ρΐί,'ίιυΐίηι, ηΐ $ίε |οςιΐ3Γ, ιιι;κ-ιιΙ;ιΐ,•ρ

βιιηΐ, (ΙορΓρηοηίΙεΓβ ΜοβΙ. Ουο<1 8) ηιρϊρβο ^(ΙΙοο ΙοΙίοβ

ρβΡ03νϊ, ηιι»ηΙο ρΙ«Γ3 8υηΙ ςη»3 κ-ρηΊίρικΙ κιΙιιγ αΐι ιΐϋΐ

Ι.ιηΐο 3(1 ]ϋιΙϊοβηι1ιιηι χρΙίοΓίουβ, ηιιηηιο πιϊιιιιμ ϋβ γρΙ>ο•

αιι») ]υ(1ίοϊυηι οοΓΓυιτιρυιιΙ οΙ>ηοχ{ϊ8? Ιη ηο(ί8 ιιιιν ηίΐιϋ

αϊςρ'ϊοεί ργ«?Ιργ 1)Γενίΐ3ΐεηι βΐ ραυοίοΐεσι. Γ;ρΙρπιιπ ειιπι

ΓΟβϋο ΡΙ ίυπιρίοοιη, (]ΐιθ5 ΓροίβΙί, ίηιπιριΐϊΐυιοαι, εί ηοη



τιι
7ί>ΥΑΚΙΟΒϋΜ ΝΟΤΛ.

Ιργγιι.Ιι» Ιιοογρ8, α,ηοδ ρΡΓ ,ιΐίηηηΐ βηηοί, <ι>>3 οχ<Ίηρ1.ΊΓϊ:ι

ΓίκΥδοΜοπ)! οοηα,υίι-ρηδ , ςιο Ιε^βηβ ρΙ ΓΡΐΡ£βη8, ο,ιιβ

βΓτίθίπΙ,Ίΐι*, φια ίηνίοεη εοηιρ3Γ3ηδ χυ^ΙΙηυΙβίϊ, βίκοι νο Ιβ

»1) οηιιιί οπίπη, ίιηο η>ΪΓ0Γ ροϋιιβ φιοιΙ Γοϋψπ•; Ιαηοπιιιΐδ

(φΐί αΐΐιιτη ςαεπίΥΐδ ηοη ίηγίοΐί ρΐ,ιηρ 3ΐιίιηί ορρι•ρδ5ίδ8ΡηΙ|

Ιιπιιο οΐί.ιιιι εΐ ηοΜ* Ιιιαβ δΟΐϊορηάΊ εΐ .-ιΙίί•η.ι<; εοΓπ^βηιΙι

3ι1ι!βγρ νοίυίβΐϊ. Λ ηιΐι . ϋυπη,-ιΊ ηο(;ρ ίιι ΙΙοηιιη. ίηΟεηαίη

ϊΐ)ΐε;:Γ3! »ά πιε ηοη ρεΓνεηεπιηΐ. Νβπ) ίη οη3Γΐί3 α,υββ βο-

εερΙ (1(λ«ί•ΙΡΓ3ΐι(πΓ οιηιιο* ββ ηοη). 5 »ά Ιιοπι. 48, εχρβρϋβ

αΊιηΐ3Χ3ΐ ΓΓ.Ί^ΓηριιΙίί ιι,ιίΐιιΐδό'ηιιι. Ουοιΐ 3(1 ΓΡϋςαββ Ιιοιιιί-

II» ιΐιίοβΐ, ηοη ΡΧ8ρβοΐ3ΐιί3 1)1 δίπιίΙ) 833 άΉϊκεηΙίβ 8X3-

πιίιιρηι, ςι-3 1ι:ιβ ίη Οβηειίη. Νεςαε ρηίιη νίΓββ, ηεα,ιιβ

οΐίυπ) ρΐΐίρηίυι-. ΗβικΙ ϋεηε ηαιιιο,ιιο οοιινρηϊι ρ331θΓ3ΐί

ιηρ.ρ αιπε (οφδ οηυβ Ιοίυι» 8οΙιΐ8 δΐυιίηρο) οιιηι οΓϊΙΙοίβ

13ΙΪ3 οιιπϋ. ψιιοππβ βαΐ Ιη Ιοίιιηι βϋοΊοίΓΡ ε38 οροί•; 81,

ηυΐ ίΐ3 ρβι-οβ .ιιΙηιίιιρΓρ, υΐ πιίηί αΐία εχ ηεεεκβίΐαίε 3£ρυΙί

ηοη δίιιΐ ίπιρροΉηρηΙο.

ΙΙΟΜΠ.Ι V Ι.

ΟοΙ. Μ, Ι. 23. τάς «««,άδχς. ΟηΓ.γβοίΙ. Ηοη. 49 ίη ΜαΟΗ.

ρ. 516 [ΒάΐΙ. 8ανίΙ.) : τΐ Λ, ι™, >Μ, τ» -»λ-.ςί ό Λ^,, «ι τ*

Ι. ΤιΛ; ΐ.νρανο)ς άγα9ά- ή δόξα ή Αρρητος ΙχιΙνη• «Ι Χνχνματιχαΐ Τίαστά.

*«' "Ι οαιδρ•.) λαμϋάδις- ή μίτά τ»5 .νμοίονδίαγνιγήΟΐΡ. Μ.ΊΟΟΐ) 1 , 28 \

«α; ι««ν||ι« άνιλαίΊ 9ξί,»ογ, χα) »ζν•μ1ντ| Ι, ααοτβ Ιγίνιτο 1ν «ΐν,χι.

ΟοΙ. 23, 1. 8. £11ϊρ3Ϊ8 1-,5 ή, 3ΐι16 δτά», ιΐυππδοιιία π)ίΙ)ί

νΜεΙυΓ, πεο ΓίοίΙβ <1<•1Ί-ιι•Ι(•η<Ι;ι εχεπνρίο βϋςιιο , φισά

ΙρίΙΙΠ) ίΙΡΙΓ) 30 ΟΓΙΙΠί ΠΙΡΙΙιΙί δΟδρίοίοΐΙβ ί!Ι1ΓΙ)ϋΙΙΡ 8)1. 0ΐΙΟ(Ι

πικρή) Α. Ι)ιιυιι:ι»ο νί.ΐοΐΰΐ πγ ιΐρ ηορ Ιοοο, 'χάίπι βΐ πηΙΐΓί (1ε

Ιοοο ίΙΙο ηοω. 2 ίη ΜαΜΗ ρ. 15, 1. 20. (ΐά\ι. 8αν'ύ.), βίουΐ

ηοΐκ ηιρ.κ ΐΡδΙβηΐηΓ. — Ι.. 36 ♦,γ;, 3η ψίη κπίΜΐυι•, ρ3-

πιπ) γρΓργΙ. 81 Ιϋ «ϋΐρ^η $οπ1>ΡΓρηιυ8 3!ίφιίιΙ Γ,ηβρρ, \ίη

ροΐίυί ηυ3ΐη οχγή οϋοειοιΐ) ιδ. 3βϋ 81 δερίυββίηία ίηΙΡΓ-

ρτρίρβ η;ιοβηΙ ρ•.ί,, ιιΐ ρ«Γΐβ Ιι.ίΙιριιΙ, βΐ ΙιΙ)γϊ οιηηεβ ίη Ρ3

ΙεεΙίοηβ ροη$ριιΐίυηΐ, ρΡΓ ιηε ο!>ΙίιΐΡ3ΐ ϋΐ» ΐίεεί.

ΗΟΜΙΙΙΑ Π.

0θ1. 27, 1. 6. Ι<6£0 : «ί'» λν^ν^βα τ«5τ« κ*ρχΟιΙν«( 1% φυτεία

Αχίη; δτ• 810. — Ι.. 23. ΚαΙ σώ?ρ»να ΙλινΟέραν. 8Ϊ0 8υρΓ3 ρ. 2,

Ι). 10 : Κ«| <ο•άπ•ρ 'λ οώ^ονά τι•.• «•) χοσμίιν ΙλκΙΙρ». 1)3 ΡΠΙΠΙ

ηιηίο. φΐαηι ουηι >•ι βηΐβ ί ι/ιί^ν, (]υί3 έΧιυΐέρ» εχ ροπιιη

3ΐ1]ρο1ίνυΓυπι ρ$1 {.'ριιργρ, οιιη; βυΓ)8ΐ3ηΐ)νΌΓυηι ηοηηυη-

ί]ΐ)3πι Γοπιΐ3Πΐ ίικίυιιπί. 1.. 32. ΚΟΓΙ. ά'«.λ« ηΐ τβν ρα?.

βάΡ-.ιν. — [.. 4 31) ϊιηο. ΜβΙΙαβ Ππργρι οηΐ.ο, πΐΡ3 8ρη)ριιΙί;ι,

81 Ιι.έ άαΐΒ τοεεβ, ά\>: ι-.ι-4ί, ΙοΙΙργριιΙιιγ, βΐ ϋείικίε |ρ§ρ-

ΓβΙϋΓ : Ε; «κίϊ 7ίρ τΙί<η(, 810.

0θΙ. 28, 1. 14. Η τβ *«»* βντ4ν μ&λΐντ• ΓΠί^δτ|σϊο5«'. τ&ν χ• ιρ4> :

ηρ. -πΐί «?«π•.ιΐ•<. 1. ε. Ιϋο ϊηιο Ιβιηροτε, ηαο ρτορίιβίαΐατ,

νεΙ 8ΐ3ΐίη) ροβΐ Α(ΐΓΪ3ΐιιΐ8. 1$α{ΐο{ΐβ ίη 5. ΞιτίρΙιιηιιη, ρΓΟ-

ρΊριϊ.ιηιπι 3 (ζβηβη Γ3θΚ, ργο Ιπρίίοί ιβηιροπβ αΊβοΓίηιίηρ.

ΟπριηπιΐΓΐιοιΙυΓΠ ρηίιη (ΓΙ3 (επιρηι-3 8υηΙ, ρηβΙβΗίαηΐ, |ιγ.γ-

βεηβ, ΓιιΙϋπιιη : βίο βΐϊβηι ΙγΡ8 ρΓορηβΙΪΦ, <1β ρΓ35ΐ8ΓΗΙ»

ΠίπηίΓΙΙΓΠ, ρΓΧ80ηΐίϋ118, ΡΙ ΓΐΗΐΙΠϋ. Ι)Ρ |1Γ.ΐ1<.'ΓίΙΗ, III Μ08Ι3

ρΓορΙΐΡΐΪΜ, ηρ) 1,5 τ.τ;ιίι η,ιί,ν*;. ΚϊΙΙΙ, Ι1[ ίΐ|ί|Ιΐί| 3υΡ(0Γ

8{/ηορ*ίι ρΓορΙκίίιιηιηι, Λ τι τ* :«Λο.τ« -ρ;!.,:.,,,,, ;.-;,»,, ;,

«ρ'.'4 , ι » ^ρ*.^ι{την ΙϊβιιΙ- άλλα χαΙ τών τρογιγ'.νίτ»/ τψ» γν3«ιν 1χ θ•ο^ 11$

λβίάν, «ρβτήτης λ|γιτ•ι. 1)Β ρΓΧ8ΡηΙίΐ)ι18, (]υίθϋ8 Ρΐί:ΜΙ1 3Ι)Πυ-

Π)ργριιΙιιγ ριιΐο ρο8ΐΓυΙιΐΓ3, υΐ ΕΙΪΖ33Ϊ »ά 0ρ1)3ζί. IV Βε@.

ν, 26. ϋβ Γυΐυτί8, αϊ ΓΡίία,αοΓυπι Γργβ ρΓορηοΙβηιηι οπι-

ηίυπ).

ΟοΙ. 29, Ι. 39. ΡογΙ. τοϋ Ταλ«ιοτΡο?.τ•>8•ι. — Ι,. 41. ϋπ!ρ3-

ΙϋΓ 3υΙ)<ΙΪ8ΐίηοΐίο ρο8ΐ ίιίάπιλ•!, 81 ηίηΐΐ βΓΪΙ, ςυ.ιηίπηι ρ^ο

(ΐυίι|ρ>η νίιΐοο, ιϋΙΤίοιι1ΐ3ΐί8. 1)πο 8υηΙ Ιι{ί•χ«λοι : ρτίιιιϊ ει

ββοιηϋί : ρι-ίιιιί ιοείρίυηΐ ραει-οβ α ρβΓεηΙίουβ ; λροιιιιιΙι

* ρπιηίί. Ι'Γίηιί ΐΓ3(1υηΙ βίβαιεηΐΐ, δρουηιϋ ΓοηάαπίΡΐιΙίβ

) ιοΙί8 3 ρΓΐιτιίδ ρργΓροΙϊοπ ;ιΙΐ3 »'(Ιίΐίο3ΐι(. Ι'Γίιηίβ 8Ϊηιϊ1ί8 ΓυίΙ

Μο8Ρ8 ; 8εεηη<1ΐ9 ^ο^ηηβ8 61 Γβυΐα».

ΟοΙ. 30, 1. 20. ΙιιΙργ τΐ«εΙ ήί» (1Ρ8ίο'βΓ3ΓΪ νίϋρΙαΓ η»ίτ» τι.

1ΙΟΜΙΙ.ΙΛ III.

Γ.οΙ. 32, 1. 51. 1.880 : Λν αϋξιυι ,ί ^ ι«νΗ<, "4 ί«Ι*«ι

«κ νβ;*ατο,

0θΙ. 33. Ι. 21. ΤοΙ; ««ΛινΙ,. ς ιΙρ,^Μΐς : 80. τβ Μι«ΰ«ι•, βίνβ

ιτα-,ά τΛ Μ•Λ«ί»«. Νοί) ΐιιιιΐΐιιιιι ϋίνΡΓββ ίπΓΓ3) Λ «ρΜίχοηι; τ^

■<•λ^νβ<α Ά* ι)?τ.μίν«ιν.

0οί. 35, 1. ίΟ. Τ 1« «γν«ιιονιΙ• ρ•.Λο(ΐί«οΐί. ΡϋΙΟ Κυπί Α. Ο. μή

(188888 3ΙΙ1Ρ ρ>υΑ-.μί«ιΐί III 3ΡΠ3υ8 811 : 1'ΡΓρΡΐΐΙ38 «101381111-

ιΙίιΐΡ8ΐΙίοηιπι 30 ιιοοι ίιιιιι 831)8 βυρΡΓςυβ αοορΓβ ιριοιΐ ιτο-

ιΙιμιιΙιιι)) 5ίι 8οπρΙιΐΓΪ8, ιιιηιΐο ηοη δίΐ αΙ.Γΐ,ιιϊβ βιίρο ργχΓγ3-

εΐιΐδεί ρεΓΥΐοίχ, υΐ άοοειί βΐ ρρΓ8υ3(]ρη καιιβί. Αρ»^-

«ι, ριιίπι (ΙίουηΙιΐΓ, <|ΐιί ρΐηικ: (ΐΓ.ι•Ι'πΊ•ιί βυηΐ, ηρο υΙΙβ'βε

ηΐίοηε νίηοί ρβϋυηΐιΐΓ, βεΛ ηπαπί οΙ;ιιΐ3ί8 οουΙί3 ΐρηρ1)Γ33

ίρ3ί 3ίΙ)ί Γ3ΡίιιιιΙ;ρ ιΙρ (]ΐιί>)ΐΐ8 ριιΙιΊίΓο Τ1)0θϋθΓ8ΐυ8 τ1ρ1 ιρ».

νοί*;, 6, *υθ ΐηΙΙΐυΠ) : άΛά χ:^ άγνώμον«ς «τι '>:>?τ.*Λ τι'Λανη

Λιη7β>μι»^ι τή» δόξα» τβδ θιοϋ ο«τι ίξ>*9; Ιχ«οινόμ<νος ΡίΟ Β-.υΆ'.μίν.ι;,

ϊ. ε. «ραιρ-,υμί.οΐί. Κε^ίΙυΓ βιιίριη 3ΐ) ΐχανή, υ( ηοη 3)1 ορυ3

(ΙϊΙίνυηι 3θου83ΐΙνο ρργπιιιΙβγρ. τα ίγηψααι ;-.ν?.ομΐ«» ορρο-

ηίΙηΓ ό (.,Ηνμονχ ■|«>1τ> ΐν», οοΐ. 44, Ι. 14. — Ι,. 31 ίν.γ.γ,ι, :

81ΙΠ. «ΰτ.ΰς, 30ΗΪ061 τΐΛΐς μή 3ουΑΟ,•.ι-Λ»;. 1.. 38. Μ κ. ίμ?•ί,Μν

4»ίμ«!ΐΗ. Ι';»ΓΐΚΊ|ιίΐΠ11 χ/,γι'ν», 1)6^1 ι^ΒΐΙβ) ΙίοΓϊΓΪΟΓΙΙΐυ ίτ-

ΓΡρ8Ϊ85β π)ϋΐ) νίιΙοΙιΐΓ Ίιι Ιοουπ) 8ΐι1ΐ8ΐ3ηΙίνί ήμί•»•,. ΒγπΙιο

ΐΐ30υΡ μΐβνήμίραν ώνίμαιτιν. — Ι.. 45. οΐί τάρ ιϊΐϊίρίΐ ΡίΟ. ΗΪΠ0

οοΠί^ο οειίυπι ΟΐΓν8θ3ΐοπ)υπι βιίρο (ϋΙίβριιΐΡΓ νρΓ>;ιΙπιη

Ιυί$8β Ια ΙίΙίΓΟ 8.ιρ(ριιΐκρ. ιιΐ ίρβι ρΐί.ιπι νεΓΐ)3 ρίιι* ίη

ρΓοηιρΙα εΐ ηιΐ38ί ίη ηιιηβηΐο ΙιηΙχτει. δίε ρηϊιιι 1ρ£ίπ)ΐ)3

οίφ. XI, 44 : οϊ γαρ ^πόρκ ή καντοδνναμο; σον ^ιΐρ, «αϊ χτίσααα -.όν

■άβμον 1ξ άμόραβυ ΰλης.

(:οΙ. 39, 1. 31. «ν•ν>τ>ιΙν. Οβ .οΐίνο ||1|]|18 ΥΡΓ()ί 09» ΙΡΡΠΙΙΙ

]3πι ρΐβπρ 8Ρπΐϊυ. $0Γίρ8ΡΓ3πιςυ33ΐΐ3Π) ίη 311ΡΓ3Π) ρβΓίεηι,

8ΡΟ* ριυχηκκίί, υΐ ρηηιηι ρθ8ΐ83 πιο ροΐηίΐΡΓβΙ. Ι^ΙυΓ άε-

Ιβνί 88, ιιΐ νίϋΡ8. Ν;ιιιι ηυηο 3θίυ βρυιΙ ('.ΙΐΓ.ν.ιοδίοπιιιηι

ιπυΐΐ.ι Ιοο3 οοουΓΓΡΓΡ, κι συϊοιιβ Ιιικ; νβΓοηη) η>3) 301ί\ρ.

οιιιηίιιο ηοη ρο33ίΙ αοοίρί. ΙιιΙργ αΐϊβ νίϋο ίηΓΓα Ιιοηιίΐ. 43,

ροδί πΐ8θΉιη>.

ΗΟΜΙΠΑΙΥ.

ΟοΙ. 40, 1. 51. τβ ϋλάτιι(]ΐιί(1 8Ϊ ιΐ? |ΐά•ιι? ΙϊοιΙοιικρίρ πκκίο

3ΐϋ8 ΙοοΙδ, ηίηιίΓϋΐη Ηοιη. 6 , νίιΐρ ίηΓη Ιιοιη. 15. δοο* Ιιηι

0ΟΠ3ΐ3Ι)5 881 1)8» ΙροΙΪΟ, 101)Ρ8ςϋΡ ΟΟΟϋΓΓίΙ, III ΙιΐΙιίΙ Π)ϋ-

ΙίΓβ 3118ίπ). — Ι. 51, ΡΙΟ., Δηιρ Α, . «άμ,ντα ι:ο»«ν, ΡΙΟ.

Ι(ΐ6αι Ιιοπι. 42 ίη Μαίι/ι. : «α 6 ίί«.»α•.τα «αι.. <««-. ι»τ,ρ.«0:,

χα) ο «Μ0< χέντρ* λαχτίζ.,ν Ιαυτον αίμχττίΐ, χχ) ό χΛρ Γα-ών Ιιϋχό» χατ«.

χαίκ. (;|1Γ.Υ8081. ΙΙΟΙΙΙ. 24 ίη ΜιιΙΙΙΐ. : χ«1 γαρ ο το» ««άμαντ• «>ι(τ-

τ;.., Α-6ζ Ιντιν 2 «ληττέμινος, χαΐ ό ιά χίχτρα λαχτίζχιν, «ντο; ίντιν ο

χκ»τούμι»ος, χα) τό) χαλιχΑ διχόμι»'.ς τρανρ,χτα.

0θΙ. 41, 1. 8. Αχκσι γαρ μ.β' ήμ£« : Λί>ίΜΗί «1||'»1 »θ/)ί.1(-|(ΙΗ,

80. ηιίχΓ3ΐιΙίϋιΐ8 ρχ 1)30 ΥΪ13. — ί. 9, ι.ιΐ, 1. 6. ίη ρ;ιΙπ;ι

ουιΙεβΙΚ

ΟοΙ. 42, Ι. 33. ΙηΐΡΓ ή γί 81 Μ ύΛ ηί-Μ( (188880 ΥίιΙιΊιΙΓ

δηλονότι.

Γ.οΙ. 43, 1. 14. κλ,ΐί,τί,,ο,, νβΐ ροΐίιΐδ »Λβ5. Τπ^ούοΓΡίιιβ

ΐ3Π)Ρΐι 0«(Γ5ί. II ίη Οαιαίη : τ<λτιθιι»τ»β,, ίηηυΙΙ, ή ι.ί. γο••4.

τβν; ονραν'.ΰς ί.ομάζΐ'. λίγ-.νιτα• 01 ονοατοΙ τώ» ον?αν&»! )τιθτ( τΑν

Είρα(Λ•ν ή γλώττα οΰτι τό» οΟρχ»ον, ο^τι τό ϋίαρ οΐοιν ΐ.ιχής &.•.ι.άιιι.

Εΰροι ί* ά» τις τοιαϊτα χο\)ά χι'ι χαρά ττ, Ελλάδι •«»?.. Α0τ|ναν γ-ρ τά.»

τιΛι» οί»ν»ς 1»ιχ»ς όνομάζιι, άλλ' Ανι{νας «ληίνντιχΰς, ΡΙΟ.

ΟΙ. 44, Ι. 41. 1)ι•1οο χα! ;ιιιΐο ,,»« Ρ,;„5.

0θ|. 46, 1. 15. ΚαΙ χχχία» ϊι«»:-.{ τ-.Ι άϊι'/?•,5 α•1:-.5 μή μη,οχικαΐ-

τ« Ι» τ•Ι< χαροΐιις ίιμώ». νίθ Ιίπρο3 ΙΙίΙΐΙί».

0οί. 47, Ι. 28. τ»; τιμίάλ<»ριοο5ΤίΡο»]Γ,ύμι»ο•, νβι•1)3 βυηΐ Ρβιιΐϊ,

ΚΟΠΙ. XII, 10. — II). ΐτ:ιρ.,07Τα, Ιητύ» το!•ς τ:4λ«, τ)-ι!ο•«ι, νΡΓχ)»

ίΐοπ) 8ΠΙΙΙ Ρβϋΐ), ΙΊιί1ί|ΐ|). ιι, 3, η|«ί ιμκ.ιΐ Ι'.ιυΙιΐδ ρΓΟ τοις

■άλας Ιι.-ιΙιι'αΙ άλ,»; ο»ς Ι(ριιιίΐΐΡΐΐ(Ιιΐ8Ρ3Ι ϊμϊΙιΐΓ Ι601ΟΓ αά Ιοουηι

ιιΐηιιιιιριε. ΊΙιιχΊαίιοιίΜΐ Χιη'ίΙϋ ηχρη-ίπηί. — ί. 51. κκ»τ•

δο άγχιι» το> λοτναμ»», 8)ΐΙ))ΙΙ1εΙ1ί5• τιαιδιίοχ^ιι» (αυτούς, 1)1 31ΐρΓ3

(ΙΐοϊΐυΓ.

ΙΙΟΜΙΙΙΑ V.

(>01. 48, 1. Οι. Αναλυτός ! 1. 6- ά»αοα*ριτος.

Γ.οΙ. 51, 1. 21. υείρικίιιιη ρυΙο χα) βηΐβ ή γη.

0θΙ. 53, Ι. 47. αιλοτ<|ώ>ς : Ι. β. τιμ^ς, δο.;ιΙ;, ί-.ξτ,ς.

ΒΟΜΙίΙΑ VI.

Γ.θ1. 51, 1. 45. Η•.χίό, ιι,ιΟσα.τος -<Λ διαίίλον. 8ίθ ρ3Πΐθ ΐπΓΡ-

ΓΪυδ δοιριρίιΐίϊ ΟΟΙ. 05, Ι. 21, Ούτι -ο-αμ-.Ί αοοιΗ^τ,Μ», άλλ'

άχλΟς αΐρα, τις μιχρά διαβολιχά (ανχ,αι , ,.,ι τ^-,; νμΧχ ί.,^ί.

»»»•. — 1.. 39. ΜίΙιί ηοη αΊβμΙίοει-εΙ, 8Ϊ ροδί ι»;•., ...ι ιιιΙργγο-

β»ηίί ηοΐ» ροηρτβΙυΓ : Ναιη ρηίιη ίύΐο άκάχΛί ΙαΟοταη

ΜΒοίρίηηα, ίιι ακΓβ» νβιίται *ί>ηρΙκίΐετ οΙ>Ιΐ€ΐαηιι$, ααί

Ιαηάιι αριιά νο$ ηααο ηι/κι αύίρ'ιινακίΐϋ ά($ίάιηο? ' 1η-

Ιΐΐτοφιηάί ηοίαιη ρυαηίηηι».

ΟΛ. 57, Ι. 4. Νεβοίο »α (Ιο^ιΙργρΙογ 3ΐίςυϊιΙ ρο8( διαμα».

τίραοίαι. 8Ρ(Ι ρθΙ)Ι)3 3ΓΟΙΙΓΟΓ ΠϋΠ (ΙΡδίιΐΡΓ3ΓΙ. Ν3Π1 φυά νε-

ΙίΙ ρβΓ διαμκρτίίαα.αι, δ)£ΙΐίΠθ3ΐυΓ η)3 Υ8Γ013 ]Ι|Γγ;ι, Ι. 7, μ«•(.

τχισαν τοί,υ» άχαντχς, 8(0.

ΟοΙ. 51, 1. 45. Ιβ&εηό'υπ) ίΐι^ρίοοΓ ; χ,ι χαίολιχος „; «ιρί

τβ» μιγάλ»» αωατηρι.» ιίρηται, 1)00 881, ΕΙ (β'ΙΙίΓίΙΐίΐΙΙ (18 0Ι1ΙπίΙ)1)8

8ΐεΙΙ)3, £ί δρροκιΐίιιι ά( άαοΰκ» ηιηψιία ΙιιιιιϊηαηΙηα. |)ρ

(Ιυοοϋδ οιιίιιι Ι ιιιιιίιΐΗΓίόυ.δ ιιια^ιιίί (ΙίοιΙυΓ ρρριιΙί.ΊΠΙβι- : Λς ά».

χά; τη; ήμίρας. χι) ιΐς όρ;4ς τής «νχτός : <16 δίρΙΐΜ 31ΚΡΙ11 οιηηίΙ)1)8

III (•ι•ΙΙΡΠ• : ί(,ι:: τής ήμίρας χα'ι τής νιητός. — Ι.. 1 3& ΪΠ)Οί Ιβ-

ΒΟ τΰ•/ ήμι,δν, τον άο4μο' άαοτκλιΐ, ααί τοΟ ορΜηοΟ τον χΰχλοο, 810:

ΙΐΙ ΓΓϋ ό των άιχιοΑ» άριΙ.χος, κ-Λ.ό τιλ ΙνιαντοΟ χάχλος.

0οί. 60, 1. 46. τααλάτη. ΚορΙ. τα Μη. νίϋβ διιρΓα οοΙ.

40,1.31.

Γ.οΙ. 61, Ι. 17. 1.880 ίνίχοι ηλίαχη^οοχίναν, χα) «α•άη•, 81©.

ΗετΙχιηιιη (Ιοτα αηάίφιε, Ιαηψιαηι νπΐι'ΐιι Ι'ητψιίαηαηι,

ιιηι ρηΐιιιηίίαιη, ηιρβτ ιωη εχραηκι. — Ι.. 28. ΛίΛίϊιη β«ο.

κμιν 6έ αΐιτο-, βο.διά τοντοο μάκον, άλλα, ΡΙΟ. 0τ(|θ : ίάν δλ μή νκαλιν

Τ'.ΐςαντ'.ΐί αιΡ•.χ1σωμιν, αλλά Ιάν, τ.ολλά χτίρχιν (Ιτοντ ις τ δ• ά., τ. μ. χ.,

χ. τ α. στΐ-, χ. τ. α. Ι. τ. ά. ι, Ι. δοζάσομιν αύτον βν διχ τν»τ&ν μό

νο», ΟίΟ. α ά τούτον, ϊ. 6. δια τον ό,α-ίμ-ιιν δοςολογίαν.

ΠΟΜΙΙ,ΙΛ VII.

Γ.οΙ. 62, 1. 9. ίΐρπΙίριιόΊιιη υϊιΙρΙιιγ οϊ μΐ•. ίατρτί, ηιιία 88-

Ο,ΙΙΪΙΗΓ Γ.ατί;ις δ4, ηοη ίοίρηι οϊ »ι. — Ι.. 18, III. Μ;ιΙιιιι *•»«,,-;-

μιΐχ. ΡΙ βΐία-ιύί-^ιιν. * Χίϊ ι'ίΐΙΙΙΙΙ /1(Ι5Η|Ίηΐ/.<.

0)1.63, 1.2•τ>.Ργο .μβ,τάς ί-}ικ ιη3ΐίιη•ν-β-τάς ί•|».;. ΟυτΊιι

Ι••'1ι1 οιιίιιι, ηοη Μ•ίρ83, 8ΐ.'ιΙ ιι 1ί:Ί χα-.αηγάζι» (ΙΙΡΙΙΙΙΙΙΙΓ : ΥΟΙ χαταν^ά-

ζο/ια ίιμδν ;ί, !γΧΛς : ϊ. β. 0«ηΐ ΙΊΐΐάϊΐΐΙ ΟρίΊΊΙ Ρ('5(Γ(1 ίΐ(ί«<
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ιί »μΙαιάοτ6 «κο, νΐ νοι ίμί'ι $ρβααΰϋΐΐ «ίΐίβ, ί/ίΐπτί.

Η&Ό βιτίρϊΟΓαπι, ιιοιίιΐιιιιι Ιι:•;1;ι 'ΐ.'ίΐιί Λ . Ι)οιιιι:ι.ί 3ΙΙΙΙ013-

Ιίοηε.

0οί. 69, 1. 17. ΡΓΟ «αιτή, χατά θιΑν ιολιττίτς ΓεοΙίϋδ ΓοΓ-

Ι3<ββ «λλά ιήβ, εΐο. — 0. 11). Φιλ^δ^ας : ί. 6. ηι^$ί•^^^υ^~

Η0ΜΗ.1Α VIII.

ΟοΙ. 71, 1. 38. ίοβρηϋιιπι οοη]ίοίο : άλίάτούτ. τ*) τ^ή-

|ΜΤ?1.

('.οΙ. 72, 1. 21, 23. Εοϋεηι ]οι•ε ηιιο βιιρΓΛ α1ΪΓ[υοΙ νοι-1)3

όριατιχά ίη νιτοταχτυά Π1Ι|13!3 ΓΐΙΡΓΡ, βΐί,ΐΐη 1)ίθ ρνόλο/ται Ρΐ

$•ά--ν•-α: Ι II ρ-.νλωνται ΟΙ ?>άιΤΤ«ι»ται ΤΙ1ΙΙ Ι.ΙΜι 1|| 81101. ' Μ'ι' ίί(/ΐ"

»Β«Μ. — ί. 38. 1)ροδ8Ρ ριιιο τούτων ροδί ρημάτων. ΙΪ3(1βη) ιΐΓ3θ-

ΐΡΓΡ,ι ΙίΐΙΡΟ ρΓΟ Τόγάρ ι'ιτιΐν ΙθβΟ Τβ γάρ ιΐ-ιΐν. — Ι. 50. 1(1

ττ.; ΙιττΜί/ής ' ί. Ο. διΐ τών Ι-νγομίνων. — Ο. οί. Κατά «,ΐο, λογι

σμό» : ί. β. (?1Ι0 8ΐΙΙ5Ιί.

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ IX.

ΟθΙ. 76, Ι. 4 ΐ II ΙίΙ. ΠΡΡ850 νϊϋβ[ΐ)Γ «ϊτΑ ρ05ΐ κα{»ζ••;«αι. —

Ιι. 30. νβΙ ρΓΟ ΐ-.τι ΙθβΟ τώ(, ΧθΙ οΊίρΙίοΡΠΙ Ιρώτν,σιν 130)0,

1103Π1 ροδί ™ιήιται, »ΙΙβΓ3Πΐ ροδί »α•ά Ι)ρίηϋε ιιιπι οΌοΙίβδ.

ρπεοερΙΟΓΡ. πιβο κοιιΐίο νοΓουπ) βΐία,αοιΐ ροδί «ι«ά ιΐοίίιίε-

Γ3ΙΪ, ΙΐίΐΙΐίΓΠΙΙΙ χατίρι, 3111 ίππολάζιι, 31ΐΙ Λι»ωμάζιι, 3ΐιΙ ΙαΙβ

ιΐϊαιιοϋ.

001.77,1. 17. Τώ•, τότι χινηΙΙι :ι•,. ΡίΠΐϋίδ ΡϊΙ 118118 νΡΓΐ)ί

χινοδαΛί, 8υρΓ3 1)0111. 4. Τ6» «ότι »Ι τ,Ηντω. Ι ί. Ρ. ιών τότι λαχΜτ•

τ•ιν, ιίρτ,μι»*», βί κιν-.υμίνοις '. 1. Ρ. λιγομΐνοκ, προβαλλόμενοι;. — ί..

2 3\) ίΟΊΟ. 8ΐΙ8ρβ0ΐ3 881 Οΐίΐΐί ΟΊοΙίΟ τ.ίΟτ,ιΟί : ρΓΟ ςο3 13- _

ιπβη οοδοίο ςυί<1 Γεροιιβο), ιιί ΓοΠρ χαΐνότητ-.ς : οοβίΐοΐ νότο

ΙροΙογ, ιιιι Ηθη ««/ύττ,ς οίο ρΓΟ ρΙιίΓαΙίίϋΙε. υΐ βίο (1ιο3οι, ροδ-

5ίΙ βοαρί. Νοιι οιιίπι Ιοοοοι ιιιίΐιί Ιιίο ΙιιιοεΓΟ νί(ΙοΙυΓ οτιγχα-

τίόαοτς ίΙΙ.Ί ρημάτων, (1θ ς!13 ΙθΜβ8 ΠΙ ΠΙΟΙίΙίο ρπϋΐεα.

ΟοΙ. 78, Ι. 18. δυδρίοοΐ" βΐίο,υίιΐ οΌοδβε ροδί ή πρόνοια, νβΐ-

ΙΙΙί άί>α5ι1ς ήμας ί,:[;ι;, ,ΊΙΐΙ. Ι.ιΐο 0,010". — 0. 29. άλογώ-.ιρσι

χχΐ χτανώ^ΐ';, 1. Ρ. ινπιΗντιροι, χαϊ ,ώμιταχιίριοτοι : ΓΡΡίϋ Γαί'ίΙΪΟ—

γο» βι Ρ100ΓΡ8, υΐίυιηειιία Πι;ι, φιίΐηιχ ηιιοΐίιΐίε υΙίπιυΓ.

Μίο εοίιη :ιρπρίεικΐ3 δΐιοί χτκβίιυΐα ίδΐ3, ιιί οοηίίΡΙ ορρο-

ΝιΙΙΟ ΪΠΙΡΓ άλι,νώτίϋο•, 01 βηρ *)ίί»τ»δ«ι. —Ι.. 31. ΡΓΟ τώ λογι^ιχώ,

Ί|;ι Ι ΙΙΙΙ τΟ ).ό7ω ΪΟ. τψ ΑρίΛ λίγ•.. — Ι.. 41 . ίΟ^Ο : χα'ι «ύβΤ|ς ούι άν ί!<ι

τούτο χίταγνώοςως ίςιον ; — Ι.. 32. ΡΓΟ ίυνιτόν Ι'ΟΡίϊϋδ, υΐ ΙϋίΙΐί

νίϋΌΙΟΓ, £ννα*ιι.

Οοΐ, 81, Ι. 28. ΙνχΛ-.ικ Ιι», /« Ι1ΙΟΙΙ0ΠΜ Ιίί-ίΙΐ(€5 Ιΐ(ΐΰ(Ι€.

ΗοιηΗ.ΰΙΐη ΝαΙΙΙι. ρ. 391, ιΐο ϊρτνο ΙΙΙο επκίρΐί, ηιιί

ροηδΡΓνιιιιι βιιυπι ίιι οαΓΡΡΓρηι οοιι:οι-ίι : Εξιλί.» Ττ• οΌτό;,

'/^ίί ;χ:τά ■/■;.'>. το.'ϋν, άλλ' ;.0,..;, ΪΜυλον ϊ/ον τή. οιργιοίαν, ιΐς χ'-

<ι. άπ?ρήιατ', τί, ί οι? : ί 6. ί'ΗΙΙΙ (1(//|ΙΙ(• ΐνί'ι'ΙΙ* Ι.'»8ι-| /ίί/ι'/ί '.'ί

ιι ιΐοηώιο μαρύ ιήΰΐηοτΐα.

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ Χ.

ΟοΙ 82, Ι. 45. Ργο ο-:ίι Ι?,•„ ήμ, ^ ΓΡΡίίιι* ΓθΓ(35δε οϊ»ι

ϊρι•.οι ήμίν !>:». Κ-ττι < ΊΐίΐΙΙ ΙΙίεΙίυδ ΓΒβρΟΙίύεΙ νεί'ΐιίδ ρΓΛ'ί-ΡιΙείΙ-

1Ι&Ι18.

ΟοΙ. 83, 1. 48. Ιε^ο : ι» τ.ντ„ μΛλον. 8ίε ΟοΙ. 81, 1. 27.

Ι. τΐιϋν «■ »• κ τ. «κοϊίί,ν ΙπίιΙχνϊο-)•!. Ι. 48. ΠθΡδ30 νί(ΙεΐϋΓ

ρ,ΊΓΐίι'ΙΐΙ» !ι |Κ)8Ι τάχχ. * V. ΙΙΟΐαΐΗ ίίϊ. — ί. 51. Οϋΐϋ δί δίθ,

ρ.ιΠ ΙΟΙίΙ ι 003 ΐΓ<>ΙΙδρ08ί<3 : αχ',όι χ•1 1Τχ<ιΆύιιτισ«κ >*Μ«| ιί

Γρ'.νΜχρουχόκ;, χαϊ .ντω; ι. τ . ]ρ^:Μ ΙΙΓ : χιϊ χαθάτιρ οί κρονχιχρουχ^τΐς

τ.; θιφ, 01 Ι|(Χ 11(111 .ΊιΙιΙ;ι111Γ, ΠΡΟβΒβΒΓίΟ εΡΓίε (ΙιΊ)ΡΙ ΙΙΙΚ'Ι-

Ιί({ί ; ο'.-,.,ν.μ..!• ΙΊΙΜΙΙ Ρΐ 1-/«>ι>ττ•.μ;ία, <ρΐ3Ι1'!θ II (•ι.|1-.|ιι'-

ι-Ιιιιο Ιΐιιοιίοοιιι νριιΪΓβ ιιοιι 3υιΙεπιυδ : ι>ντο!ι« .-ιιί ι «-πι

τ«λ•.νίν>|ΐ.ιν, (]03ΙΗΐθ ϋευπί 1101)18 ΙΓ,-ΐΙΐΐηΐ δείΙΙίΐΊΙΟδ. Ϊ3ΙΙ10

|ιΙθί 8*1 ΡΓ^Ο ταλανίζιιν Ιιχντ », ςΟΟΠ) «Ιο^ύνιοΐαι 81 1•«οΆύιτ-

τισβ«ι, ςιι.-ιηΐο ηι.Ί(;ίκ εβί Γοπιιί(Ι:ιικΙιιπι, Οοιιηι α,ιοηι ιιυιηί-

ηβ8 οΙΓεοϋΡΓε : ϋεο ο,οϋπι ΙιοπιίηίόυδίΙίδρΙίρΡΓΡ.

ΟθΙ. 85, 1. Ο. Τή> τιμή» Ϊ ιΛίΜ'.υμινος τήν Γ.ίΛ τ^8 μΛί-οντος 5«-

τ.'«•ιττ•.ο»«ι. 8ΐΐρΓ3 ΟΟΙ. 77, Ι. 2 |||| ΙΙΠΟ 1νΙ;η,! τήν τιμή , ιί; τόν

κΛΧο.το ίτ,μ•.•.ν?γ•ΐ7!οι — Ι.. .')(). 0():Πι'!ί) Ιΐ'μι'ΙκΙίΠΙΙ : «,Ί ίνα

μΓ,^ιμίιχν χ»τ*ί.1τ;τ( βχ-λογίτς τίρορτιτιν τοΐξ χνιισ^ύντω; μβ/ιτναι βοΛομ:-

νοις, ΟΙΟ. : τό «να.»!.) τ ν ΡΟίΟΙ ιτρό»•»:, Γ;ΐι|ίΐ 311188 Π1ΡΙΙ5. —

Ιι. 5?) ΟΡ6858 3Γ0ΙΙΓ0Ρ τοΟιο ρο^Ι Η : «Λ κ>.ί ίϋ τοϋτο. — 1..21.

ΥργΙι» οπαιιί» ίιιίει• λιο-ο^,; ρΙ ύ-ά-, ιιοιίδ ραΓρηιΙΐΡΐίοίδ ίιιρίο-

ιίπιιΐιι ρΠίΟ, 0,110 ΙιίΠΐίΐ'ΙΙΙΙΙ Ι>;ΐΓΐ.0ΪΙ>ΪΟΓαΐη 0ΟΙΚΟΓ8Ο Ρΐ Ικολ-

>ν«» 30ΓΡ8 0)1008 οΙΓριι(Ι;ιιιΙογ. ΑΜιργ. ΜιιΙΙο εοιοηιοιϋυΓ

088ΡΙ ΙβΡΙίΟ, 81 Ιΐίρ εΟΙίείρείΡίΟΓ : τροΐαίών ό »•,»5»; Δ:«χίτ>|!

καριίμ^βιΐιαι οντίιν, <.,; ιίΐΐιΐν, χαϊ αΊίχνυσιν ώ( χ«1 .'^ ',ς χτί τά ή ο.α

τλύχλ τ.βν>.ήν ί;.ι τήν άοβο ίβν. τής γν,ς τώ ιιρ•β:ό--;»οτι τ ΐ» Λιβτι^τ'ιι ^οό<

τί,ν ί',ατρ-.οήν τούτων 1*χη;ιτου;ιίνν,ς Ε'ιηών γ^ρ, ί'μΐ/ ϊοΐβι ιΐς ^ρΓπΐ',

ιΜίω;. 810.

Ο)1. 87. Ι. 19. ΓογΙ. τ* «άντ« — Ι.. 5 »1> ίιοο. ίρ^ρ +«=.,,.

«Ι ΧΙΐΙ Λίγη. Ο,Ιΐίί ρΓ*(ΙΡΐΙΪΙ Οτ«ν.

('.οΙ. 88, 1. 6. \'ρΓίίίπιί1ο ΡδΙτι, :ιο! ιιν» (1(Ρ88γ, ροίΐ ψη?'•

ζομίνονς.

ΟοΙ. 89, 1 15. Ι.ΡκειιοΌπιορ δίΐ .»««»«. .ίιι άβόιτν,;, Ιβΐιοιο,

Ιι κ• ΡδΙ, 8ρ3ΐίυ Ιΐρ5ιΙοηιαϋ:ε ΙοΙίιΐΛ, ιιιιιιπι ιΐίρπι οοΠ8ΡΡΓ3γρ,

• ιι 0ΡΟιΙΐ)ΐτια Ι;ο χριΐίο, δίνη (ίιουίΐιι ιιιιιιπι ΙοΙοπΊ ιΐίριιι

«οιΐδει,ΓϋΓε. - ί. 5 ;ιΙ) ίπιο. ρ: »--.>ι ,•ί,τι; : ί. <•. ΑίαΊΐΙα

Ι.. 1 ί)1) ΪΟΊΟ. &Ηΐ?ιΙ*άιηχ^ΤΕς; ί. 8. διαπορβμιύοαντι;, Ι] Ι δΟρΓΑ

ιιΐίηηοΐίρβ ΙοπιΙιΐ8 Ρ81.

ΟοΙ. 90, Ι. 17. Νρδρίο ηη ιίοδίΐ ά>ί ηηιε ι» Ζ*(ΐτος μέρα Γ*-

ΙΡΓΟιη ηε δβηιρΡΓ 1)βιιρ|ί(•ϋ Ιοοο Ιι»-ο 3 \ο6ίβ ιίορρηϋϊ

5ΐηΙ. — ί. 38. όεεββε νίϋβΐ,ΟΓ ϋτ» βηΐβ μιτά τήν ττ)5 τ;».

ίίί ««■

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ XI.

0)1. 91, 1. 16. ΓογΙ. ΐν» τ-.ότο μ.ΐτ,τι. — Ι.. 28. ^α-Λ^Λη.

Γ.\1£ΡΓΡ \ί.|ρ;ι1|ΙΓ τό Ιηιτή, δΡςΟΡΠδ Ρΐ τ4 οϊνι,ττα 11 1 ΙΐίΙΡ ΙΪΙ1ΙΜ

ΡΟλΙ «}*:<χνα-ούί[ ΙΙΠ,ΚΐΙΐιΓ ή ννιΐ. — 1.. <>■}. ναρασχίίνι,α • Ή*. », νοκττρ-.ντ)

όνάι:α«ι;, νρ| Ο θι ς. — Ι.. 38. ΡΓΟ Ιτιο-τήκ/, ΙΡΚΡΟϋΟΙΙ) ρΓΟΡυΙ

ΐ1»1)ίθ ίιιοοτά.τοί . Α«'.σιάν;=ς τον «ίρ'.ι>,, ί. Ο. ΛΙΐΚϋΙίηίΐ α'ίΙ(ΐί£,

δίνε, ί/ίιί α&1ηί]αιιι αΐ^α&ίΐ. Νοιι ριιίπι «δΐίΐί χι ιιίοιιΐι

οοοογγιΙ ΒΐιΙππιιιιΐ'ί, δΡιΙ ιϋδιριίριιΐί δοκειίίΐ, Ιιοοο,ιιε ιΐίχίιια

ρΓΟνΜΡηΙί,Τ ίιίρο ΠΙ, ΙΙΟ 8θ1ιϊΐ3 Ι1ΐί{,Τη|ίθΩβ ΐΐ) ίΐ|ΙΡ0δί8δίπΐί8

33813)18 Ρ:ι!ιι|•ί1ιΙΙ8 3(1 ί[ΐΙΡη3Ϊ88ίΐΙΊ3 Ιΐ,ΡΠίίδ Γιί^0Γ3 ΟΟΓρΟΓΪ

1)οηΊ3θ3(ΐ3Π)οοοι 3ΐίςιιο(1 |)3ΐ1αηΙυΓ. 11ο Ιι»ρ ί|«3 γρ ροΐ-

ρπεΓΓίηιο, οί οηιηίί, ΤΙίρηϋοΓβίοδ Ρι' Ρτονίάβιύϊα \\ο. ι :

Ον ίι^τ, τον Ι-.ιανιτί'.ν κΰχ)ο/ 1μ:ρ'9ΐν ό ποιητής, ούτι βίρ'Ί; ήμϊ, ά-τλ&ς

ίΙ^ωχι χαΐ -^ιιμων*. «.νϊ' άπο των ά:ρ';ν αμ<9 ς !<ϊ τά άχρα μ(τα6«:.νθίχ(ν,

αλλά τό ϊτρ χαϊ Τ5 μιτίπ.ρον μίττ,ν >ο^,τα τήν χρά9ιν, τν& χρυμον ι.| τβΟ

βΛογ;ιοϋ μΙοκ γ.γ>ι:αι. χ^Ι τον Ί-ρ ; ύγρο- χχί ψ'^ρον Υΐιμώ α Ο'ί τό άχρΜχΤ

ίτιόν χιχ'ι ίιρμο» διαϋιΐΌΐ 5ίρο;, αλλά τό Ιιρ. ΡΙΧ. ΙΙϋΟ ΐΛΟΙΙΠί Ο,ϋίΒ

δΡιρίΟΟίΟΓ '. &Α τοϋτο ίτννμνάζισναι τ.'ίρατχινάζι'. [50 ό Θιό; ] -ρό ;>1.

Τ'.ν ν_ιιμέν,ος τψ μιτονώρ», *ρό 51 τον Οίρανς τί, ϊαρχ. 8ΐΙΜΐ ΡΙΙΪΙ11 Χ'ΡΓ

Ρΐ 301υΠ10Ι15 ςΐ)38ί μυ,ρί μ»ο-τήρια »«ΐ3ΐί5 Ρΐ ΙόριπΝ. — ί.

52. ΡΟΓΐ νιιό τον θι•.ν.

ΟθΙ. 92, Ι. 26 Ε-;Ιοτ•.ν νμίν σνν.τοΙ; ον«ι, εΙΟ. ?>ίρ ΤΡΓΡΟΐΙΟδ :

ΒιΥ/Μΐη ίηρί«ιι/ι ίιι! <?ίί. — 1.. 31. ϋρίροϋυιη χιιΙρΙιιγ χατά

.ΊΙΐΙε τ', α4:ό. — ί 9 31) ΙΙΠΟ. 1'ΓΟ ρΟδΙΡΓΙΟΓβ ιί:*,; φ)ί(1 8ί

νΧονιτιιιι Ι

ΟοΙ. 93, Ι. 21. ΝιΜΙ οιοΐο : 5Ρθ! Ιηοιεη ριίιιιο »5ρε(Ίι>

ριιΙαΓΡΙ 0,1118 ρΓΟ Ιχιτιιν,μΐ.τ,», ΐη.ιί.-.ντα Ιρβειιιΐιιιη. * Λ'οι /«-

Ο'ηηΚί Ιατ.ινίίμίντ,».

ΟοΙ. 94, 1. 11. Μίιιιΐδ ίιηρρ(3ίΐ3 ΡδβΡί οι-αϋο, δί 1ι:ίθ ΙοΙ-

ΙΡΓΡΙΙΙΟΓ : ίνα τταοααχχνά;», «.τον τό, λογιαμίν. — ί. 56. 1'θΓΙ.

ό τοι-.ϋτος χα'ι ττ,λιχοντοι;. Κ3Π1 τοσ.Οι ; βί ΤΤίλοχιΟτ•, [ΊΙΠΙΠ1 3θΙ

ιιιΙιιΙ νίιΙεηΙϋΓ ιΙιΙΙργγρ.

ΟθΙ. 9), Ι. 28. ΡΓΟ έϊ,μίνιιν Π)3ϋηΐ .τ.ομέν•ιν. ?Τ*ΊβΓΐ3 ΠΛϋ-

1θ3ΐιΙε ρΓΟ χά» διτίυειιηΊΐΗΐ νίιΙοΙοΓ Ιάν. νεί άν. δϊρ εηϊπ»

ρποι-3 ουοι ροδίεποποιίδ ηιρίίιΐδ οο1ι3?γρ1)«οΙ. — ί. 50.

1'θΓΙ. χαΐ οί,χ άνιχόμι,ος. ΟΜΟ 6ΙΪ301 νΡΓΙ)0ΠΙΙί1 8Κ ΟΟΓΓΙΒεΐΙ-

(ΙΐΙδ Χ/ίιΙΡίΙΙΓ : άλλα ίνον,ιραί β» μι:ά τό 1ι.ι9«ϊναι τόν Ια-ρόν χχί Λ»

άνί^νμινδς, τή; άλγηϊ,νος π',λλάχιί άαο;!ρίτ:τιι1 «ντο. Γ.δΙ Ρ0Ι01 ΠΙΙΙΙΐΙΙϋ

ΤΡδρεΟΐΙιδ ΜΙΙΡΓ μνρ•.άχ« Ια.τιΙίναι 81 «ολλΑχι, άΓ.οίρΙ-τιι,. — ί.

6 3ΐι ίπιη. Ι)ρ|ρο Λ;

ΟοΙ. 9ο, 1. 12. ϋοΐεο τηρά 3018 τΛμαχιρΛο..

ΟοΙ. 97, Ι. 39. Νεπιο βχ ρπιιΐίΐίοπίιιι•* ϊϋ)ί δΐίΡΡβοδΡΓΡΐ

81 ίγ-.ν 10 άγει. Π101358Ρ8, 131ΠΡΙΜ ΓΡίϊη^.ΙΙΙ' ίηΐ|>> βΧΡΟψΙβ-

Γΐοοδ οηιοί1)ΐΐ3. * Χιιΐ'ίιΊΉ/ΐι ιιΙΙοψιϊΐΗν. .Υοί Ιοαιιηπ! ι,ατ«-

ια. ΥϊΛΐ ηοίαιιι ίίιι'.

ΗΟΜΙΙΙΑ XII.

Οθ1. 98,1. 37. ΚαΙτήν ν)ϊινή» τή, άγ;ας «τρτής ήμΐ. άΛ»»ΤΤ|θν4.

ζ.ντα,. ΙΐΐΙΡίΜκίΙ Ρ05, III ΓϋΙΙΟΓ, ηΐΐί ΙΡδΙίΙΙΟ 1'38θΙΐ3ΐϊβ οιιπι

,ΙΐΙιΙΰΒΪδ XIV 1|ΙΠ3 ('(•|Ρ0Γ3()30ΐ, ΙΙΟΙΙ 8ΙΙΙΡ01 ΡΟΙΙΙ Π'ΙίφΜΜ

υιπ8ΐί3ΐιίδ, άίο Οοιπίιιίθ3, δίνε (Ιίε ΒρβοΓΓεοΙίοοΙβ ΟΙιτίδΙϊ.

Υίόο ϋιΐδρί). ΚκΙ. ΗΗΙ. 1. ν, ρ,ιρ. 26, εΐε.

ΟοΙ. 99. Ι. 9. ΓοΠ. τβ, Λς ίνναμιν τήν ήμιτίραν ήχίντιν'.

ΟοΙ. 100, 1. 18. ιΗτιριτΜμίνν, : ί. ε. ίνχν,ιατ»»••, ιιί 8»-ρβ

3'Πιϊ.

ΟοΙ. 101, 1. 24. ότι ο,νχ ή\ Ι.έρχιια «πιΛ; τό ί,τίμ.νον \ 1. 0. £4

ιι« ί/ΗΪ5 €χί$ΙϊηιαΐϋΙ ιιί φωά νϊίΜαΐαΓ ιιοιι /Ήι'ίϋ' Γίποιι

ι'ί/ιι«ιιι Ητεινϋηνι! ροΐιιύια ρια'ΐΐίΐιιηι : Ιιοο οβί, δρεοίεοι ει,

)ίΐ νοίρο Ιοο,υυιιΙΟΓ, ;ιρρ3ΓΡοιί;)ΐη ροΐίιΐδ ί(!θί8, ηιαιιι ί^ιιεπι

ΓΐΐίδίΡ. Ι'ΡΓ τό ί;ώ•μινν. ΙΙΐΙΡίΙί^Ο ίιΙ (]ΙΙΟΐΙ ίμπίδ 5[)(>ΡίΡ 5Ρ οοα-

Ιίδ 3(1δΙαιι1ίιιιπ ίπμιτρίιοί : οιιοιΙ νρπιη) ΓιιίΐίίΟ ί^ιιριΐ) «ΠΊγ-

ιιιιιΐ Ιιίο ΟΙίΓνδΟδΙοιουβ. — ί. 4 3ΐ> ίιηο. τ,,/ αόαί•., ϊ. Ρ.

τήν βνττιν.

ΟοΙ. 10ό, 1 48 κςη. Ι.Ρ(;ο, 5Ρ0δΐι ίρίο δίοοΌπΙρ. : &•ΐνο, •

τ: αοβιΐς άτό τον '/οό;, δΊςνμιιο; Λιά τό ΙργιιηϊΛ τήν ιτ-.',ή, τή; Γ«..ή(, 81Ρ ,

Χί'1 ίι;-ίμιν.; -.6 ό,ιβύσημα χα'. ΑΊΑ τον Ιιβνβιίματοί τήν -ν.ήν τ. ζ-

Οθ|. 101, 1.2. 0('ί,Ό οπρ αντώ γίρνιν ιις +•'/> ν*»•* ("*'1 'ί'"

νιτο ιΐς ψ•;χή. ζϋααν). Νοί) ΡΙΐίΐΙΙ (1)('ίΙ ϊτΠΪρΙυΙΜ τό ίμι>/μα χ'Τ'"

,ίναι «Ι; -ν'.ήν, 8ΡΐΙ δρίΐίΙΠΙΙΙ Ι ΙΜΙ Ι II;;! Ι. III τ•γ•>νίνχι «'< ψ»ϊή• ζ*"••»•

Ι'ί,Ό ί(5ίΙΐ)Γ ΙΐίΓΟΟΙψΙΡ Ιρμο ι)( ψν,ήν ζώσα». ΚΙ ρΓΚΙΓΡ «ΙΙΐίϋΡΙΏ

ΙιιΟΟ ΙΐίεΟ .Ί(Ί:ίρΚ>, «Ι [ΙΓθΐ3ΐ3 3 ΟηΓΧ808ΐθΙΠΟ, ροχίρποι-β,

ιιί οίΐαΐα ρ Μθ88. — Ι.. 29. Μι.ά τό. ΝροΙγβ Ιεοΐίο ιΐίβρίί-

(•ΡΙ, ΙΙΡίΙΙΙΡ Α ΙιΟΙίη.ϊίί (ηπί ρθΐ3ΐ)3ΐ 1ΡβΟΟ(1ΐ1Π1 μχττ τον), ιιρ-

ηΐΙΡ, 181.1 Μ.Ί(ξί8 (3Π1ΡΙΙ ίδΐ3 ρΐ308ΐ, ηθ)3 ΟΓίΡΟί Γ31ΓΡ5, ΡΙ

ίιι Ιιίδ (ΊΐΓΧδΟδΙοσιιΐδ, ιίε ιιοίηιο, Ιβιιο,υβοι (Ιο Γ« ρΡΓββ

διι1)δί8ΐΡΐιΙο, δοΐρηΐ Ιοι|υί, ΡΙ ίιιι ςιιίιΐβιη, 30 δί ίιοσιο Ρ88βΙ

ή 4,4η, οοΓροδ ϊΐιίειο οοιι ΙιοΗΐο, δρι) Ιιοπιίοίβ ; οηϋε ϋΙοα\

«.ιρω^νς Ιοτ'.ν οϊ» Τ0νΤ3 ^ό όρώμιννν, Ρΐ 1Ϊ3δίΙ., τιρτϊοιχι βιαντώ, τδν-

τίβιι, μήτι τ&ϊ; »-.!;, μήτι τοί, τι Ί σι, άλ'ιά σιαντώ μόνο, αρόαι/ι. Αλιβ

;-.;< Ισμιν ή^ιΐ; α',τ'.Ί, χ^Ι άλλο τά ήμίτιρΛ, •*Ί άλλο τά πρί ήμά». ΙΙμί'ν

;.ί; 011/ Ιβμιν ή ψν^ή χα), ό νοδ,• ήιι,τιρο•. ίΐ, τό σώμα• Γιοι ήμας ο» ΙΡ*»-

μ •.•., Ρίο νίϋο ιιιΓγη αϋηυηΐ ίπ Ιοοίδ. Αύ Ιιβι ρπιουΐ ι!ιι1)ΐυ
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ορίιιΐυηβ (ςυχ 1Ί;ι(οιιίοητη ρηίΙθ3ορηί3ηι γοιΙοΙοΙ) πι,ιηη-

VII Π330 ΙοοιιΙίο, μι-τϊ τό ονμίΓκλίϊδαι. Αιιίηΐ08 ρΟΓ 30 081 νο{?β-

Ιυβ βΐ 3βίΙί5 : $6(1 ιιΐιϊ οιιιιι οΟΓροι-ε 56 οοιιιπιίίοιιίΙ, τηιιΐιιιηι

αηηΗΐΐΙ (Ιο α^ίΠίαΙο 303, ηϊ βοπΙβΓβε ίηιοικΙ.ιΐ. — ί. 35. ία

«δν »Χϊι« τη; α?ιττί αΐ/μί» : !. β. Ι'ΐΊψΙι'ΙΎιΙ ψΙΙ)(Ι ΙίΟΙΙΐΊΐΙΗΙΙΙ ΒΙΓ-

ίιιίβ ρταάϋοηιιη ηιαφια ε»ί ραιιυία : φιηιΙ ρααεϊ αιιηί 00-

ηΐ : ηηοά ηχααηα οοιίοηαη ηϊ τατϊΙα$ ; «ΐχμίς Ιιϊο 681 «;.««(.

ΙθίΪ3 ΙΐόηΐίΙ. 21 : Διά τββτα άλγώ χαΐ δδνν&μαι, δβών τής μιν άριτής

ιοσαίιτην 1ν ήμίν τήν σιιάνιν. ΓΪΟΠ ρθ(65ΐ, III ΓϋΙΙ.ΊΙ', 30(1 Γ.ιΙΙί

Γ(Ί Ιυ ιιιο ηοη ρυ(ο. \ ίάβ ιιιΓι'.ι οοΙ. 202, 1. 29. ί:, ™«ούτ»

•ριτή( αν;'ί : ί• β. '" '""'" 1'ίΐ'Ί'ί ί» ρΟΙΙΙϊίΐΙ.

ΗΟΜΙΙΙΑ XIII.

ΟΙ. 103, 1. 22. λ<γ».,.γ,•,•., Γ. 6. ί.ϊ'.ο^ι. ,ΙιιιΙΜΙι. χι, 12, »,ι

«όντα ίιιοτι λιτό β!ιτο1< 3 θιος Κ τοΤς νίμ-ι; αΰτ'.ϋ μη ΐογιϊ- διέγνωσαν

δαπανήβαι. Π Μ.'ΐοΐκιΐ). XI, 51. ΧρήιΟαι τονς Ιουδαίου; τ-.ϊ; έαντ&ν

δατικνήμασ; χαι ν-'μν.ς, χανά ΐϊ Ερότιρο* Τ-.Τ; δαπανήμασι, 1. 6. ταϊχ

ιρο;!.;,•. ΗβχνοΙι. δ«*ανη, τρ-.•.ή. <)1ΐϊ6Γν;ιΙιιιη ηοο ίιίοιη 651 61

1•ΙΊΙ<Ιί|11ιίΐΙ10 Γ,383Ιΐ1>ΟΠ(Ι ΙΙΟΚΐΓΟ (ΐιιιϊΙι'Γ (ΊΙΜΙΙ ,ίιιιπ 681 ηοη

1180 αοΐιιπι, 8Ρ(1 ηβχο, οι, ιιί δρθΓΟ, βεηιρβΓ οπΙ) ΟπιιηοηΙ.

ΙΠ ΊΊΐΟΟ|ι1ιΓ3ι1ϊ ΠΐΙΙΓ.ΙΟΐ. Γ;ΐρ τ.ι?. ά.αιρ-α;. Υ'ίΐΐβ ίΐιΙΊ'.) ΟθΙ. 30

Ι-ιι «αϊ γηαίνοί. 8Ϊ0 5ΙφΓ3 ΪΙΠίίο ΙίΟΠίίΙίφ !), Λ ψ.χ,,-ν,οι -.&< γη.

»4ν«Λ., 61ΐ.

ΟοΙ. ΙΟβ, 1. 12. Ι.οΐΐοικίιιιπ ιοη,Ίοϊο : ό μηαρισ; Μ.,ίση;

διαφορον τδν τρί*9ν τή< δν,μιονργία; νίγων, δτι ΕΪ «ν, Η(\ \3ΐ(]β 000-

Ιίπιι.-ιπί ΙιαιιΟ ΙέοΙίοιιοιιι ήιι.'Ε8βΐ]θιιηΐυΓ. Ι'30β ι1οοΐί83. ρΓ*-

όερΙοΠβ ηιοί {Οοηικνϊ, ηη\ ρϊιίαύαΐ Ιει/εηΛιπι ό>στ•«ή•ον) άί-

χβΓΪιη 3ΓΠι•ηΐ3ΐϊτ-3Πΐ Ιιϊο ΙβοΙίοηοπΊ Γογγϊ ηο!1ο ηιοαΌ ρο88β.

ΚηΙϊο ηο8ΐΓ», ΓβΙβοι1, ηιιο νΐιΐβΐ ηυοπκχίο οχ Ιβιτα βΐ ρπΐ-

νετε Γΐ3ΐ. ι'.ίγμ : αϊ ηοο ηοη < •Ι >^( ;>ι ςποπιίηοβ κιί.ίιικΙιιιμ

Ιι;ι1ιιγ ιπι 1(1 ΠαΙ. >.•(ΐιι 51 ιιιΐιίί 68561 ϋεουηιΐϋπι ιι:ικιι•:ικι,

11131 ( 1 ( ( ί) Ι ΓΠΙΪΟ (ΌΐιιρπΊιι-ΊΐιΙίΙ. ρ6Γ6Χί(;θί8 53Ώ6 ΓιΙΐίίιΠΗ τ. <■%.

τ4 ψση (ΊΜΊΙΙΙΙ-ϋΤΐΙΐΓΠΜΐΐΗΓ. (^11301 ΙΙΙΙΙ ίΐ3 ('ΠΪΠΙ 5Ι1ΠΙ 0Γ('3Ι13

Π310Γ33, Γ3ΐ1θΠ1 ρΓ0Γ5(Ι5 ό.|;ι«τ« ? 1ΐ3ΝΐΙ. ΚρΚΙ'ΐΙ» <] ι (;1ιΙ;ιΙΙ>

<νΙ Ειιηυιηϊυιη άηοοΐ ρΐυηητ» 688ε ίη πιίηυΐιιΐί »ιιίιιΐ3ΐ(Όΐί

ΓοΓΠΐίοχ ΟΐΙιΐΓ», 3(1 <ΐ(ΐ .<■ Γ.ιΐίο Ιπιιπ.ιιι.ι ιιιιΙΙυ ιηοάο ρ055ίΙ

38ρΪΓ3Γ6 : ιΐ ίι. ίΠφΐίΐ τοΟ $(*χπί-.:\> 1»0Ρμτ,«•.; Ατμ κιριΐλαίι; τή

γνώτιι τήν φύσιν, γ.<γ•; την ακιτάλη^το» -οϋ θιοϋ 5ύνα;ιιν ριιγα/.β-.χιΐ; ^αντά-

ζ€••«ί ϋΙίΓΥδΟϋΙ. 51ΙΡΓ3, 000 651 ΙίΟΙΤ). 12, ΙιΟΙΙ Π6{$31 03Γ-

πεηι 800ΐιη<Κιιη ιιαΙιι•"»ιη ϋοπ β ΙεΓΓ3 (ϋοοκ οιιιιιι ββίνι-

εΙΟΓ ιι.Ίΐιιι•.ν, 8ίνβ ροΐΐιιβ ηιιΐιιηι ηαίιιταηι, ιιί ΙυηυοηΙΟΓ,

61 ίΙΙε ποηΐΜΐίκ οηηιί Ιιηηο ιι3Ιογ3Π1 ιίοιίίΐ, πι ε Ιοπ.ι ογΙοοι

81111111 6ΐΟΓί}ξίθ6ΐη 11306Γ61. Ι!;ιΙΗ' ιιί) 03083Π1 3 ΟΐΙ•}'808ΐΟ-

ιιιο ϊ.τρίί.ιίιηε νικ•;ιΙιΐΓ Πειιυ τ*,ς Λ:κ,ς ϊ^μι-Λ^-ς, οι ,ή; .-;ιι.ι;

Διτϋίττ,ς, 61 ■:*„■ }ίιιω; Κύ.[-.<• χχΐ ^μ.0'/?;•.ς. \Ί(1β ί Ι |ϋ-.| Π^ίΐιΙΠΙΙΙ

Ιοεοοι ϊ ίι Γι :ι οιιΙ. 570, 36(1 ιοοηβΐ ιιε ;<ϋιηΪΓ.-ιΙιί Ι ϊ;3 ϋοί 0ρβΓ3

2(1 Γ91Ϊ0Ι1ΪΒ «αϊ -ι;- -,1<ι:..ο» λογκιρΟν ι γ ιι ι ί η η πι 6χρεικΐ3Πΐυ5. Ι(:Ίιίο

οιιίιιι η'ίριιοί Ικκ'. 1:ιιιΐ]ΐι:ιτη ίιιοινιΐϊίιίΐι', έΐ αΊεβΙ, ηοη «,•,,•■,.,

ββϋ Λί,ίον, 3υΙ ί«τριι«•,ϊ β 16ΓΓ3 (1ρ1)βΓ6 ΠβΠ. Οΐ'Οϋ 3Ι1Ι6Π1

»ά Ικιηο Ιηιιιηι βιιίιιει, ηε ηοπιεη ^ς =',•>ι.. ς ειιίηιιβηι &0Γυ-

ροίοιη ιη;ϊ(Ί:ιΙ, ηπιϋιιΐ ()πΐΡ56φΐιιηΙιΐΓ. ' Κθ(Τ3ΐβ$ ϋίοιΐ}5ίο:

0'.η τ';Λΐιψ/; μ«4 τής τύχης τήν φί•ιιν . Ε:ι 10/ Οχ'λχ'.» 1χ»•.ς δίρμάτινον

•νητή» γ«Ρ ίχ•ΐΐ 1« πρ«ιμ:.η τίν σ•1ι:«ΐ'.>. Ί Ηεθ[1θΓ8ΐ. /ίίΓί/. ΙΐΗί.

\\\>. V, 03ρ. 18; Χ?ή |ΐΙ»τ-Λ Λίί,«ι την φίισι., ««Ι τ4 τινιη; Ονητίν

τι χβΐ 5ιβ^4ον, χα1ι4> τρΊρ.ον χ-,ίν, ί; ο! γιτ.ν μ»/, χαΐ ιΐς ο> άΓ.^"•!,.

|αν, χαΐ μή τ$ βνβιι τή; αλουργίί^ς ά«9^ίαχολούμχνον 4;ν',ι1ν τ.Ο χβλυκ-.ο.

μίνου σύματ'ς ιήν άαθίνχιτν• όμο^ν ά'./.α;, ω Βαηλβΰ, χ:1 μΐ* δη χα!

ίμοΐβ'.ί-ν ΟΐΓν308ΐ. ίρ36 ΙΙΟΙΙΙ. '•* ί» ^Ο/ΐ.,' ΙΙαιι'Ί-:,; μίν 4 1χ

τοϋ «ίνί ΐιτ,ρΛίχμέ-.ο; ήμΐν ιΐηλύν τ«ΐι; ίμοδ'ννλους, χ-(ί τή; αυτής αΰτΑ

χ-Λ-ηηιλη α< ψύον(, Λχ άίιοϊ, 6[«. ΙίΟΠΙ 1ΐ3(; ίρ83 ΙίΟΙΤΙ. ρ.Ί£. 50-

«1ΙΗΊ1 1 . Κ«1 ΐϊ.δτον αϋτέν τον χο&ν τον άχο τής -(ής τ<« οίχιίω Γβ9βτάγμ*τ(

ιί; σώμκ-.ο; ,Ίσι» μι:1ν:ησιν. V ί(1ε ΙΙΙΐΓ.Ι ΙίΟΠΙΐΙ. 17, III Ιίΐΐι". δβΠ-

Ιβιιΐία ιτι;ι ι ι.Ιι ι ,\ ιομοιηϊ Ιιοε Ιυοο Ιιχε 651 : Μ(ΐ5επι Ι;ιηι ;ιο

ΐ'ιΐΓϊΙε (1θ5οι ί|)ΐί.ι«;ο, ςιΐ6ΐιΐ3(1ιοοιΙιιηι Ικιιιιο Γιθ05 81 Ιοπιια-

108 65861 β ΙΟΓΠΙ, 110 0Γ18Ι33 ίΙΙί' ΙοΙΙοΓΟί, 61 ΙΚΐΙΙΙΓϊ; 80%

30 ΟΙΪ^'ΟΜΙ ΟϋΙίΐΗ•!, Π13βηίΙίθΡ1|ΐί(13 φίΜΠΙ ρ3Γ 85301 (Ιο 10

80011Γ81. <'.Η!ΐΜΊΐ!ν:ιιΙ 1 1 :<•<■ ρίαιιβ οιιπι ίίι ιριιο (ΙίχίΙ ΙιοιιιίΙ.

12 '. τ»»ς οϊ) μ«οϊ ή;χΤ/ Ι-.τόΙιν τίχτιτβι, ϋν νη'βιιν βοολώμιφα, τ-.ιιιινο.

Ϋί-.ίύντ,; *•.<■„,.•.•>.... 1',ΙΙΓίΙΐΙΙι 1|3>0 ι||3[)1ΐΐ3νί, ρΓΟρΙΟΓ 5ΙΠΙΙ1Ι13ΠΙ

ρΓίεεερΐ0Γί5 πιει 3οεΙθΓίΐ3ΐβηι 61 μιιι,ίι Ι3Γ0 ίη Ιιοε ιΐοοίηηα;

(ζοηεΓΟ ϊιιιΐίοίιιιιι, 3 φιο ρΓορΙΟΓεβ βίηε ν3ΐιιϋι.ίιιιίί Γ3-

ϋοηίυιΐΐ ηοη ΓυίΙ ίοςιιοηι οι (ΙίΐδοηΙίΓοιι..

('.ιιΙ. 107, 1. 6. Και » 4μ« «ιριτιϋηι τή θιΑ, θΙ ίίίί ΙΙΪΙΙιίΐΊΙΠΙ

1'4ΙΊΙΙΙ|Ι, ιμΐί (ΙίιΊΜιΙ 3ΙΙΪΙΙΙ3ΙΙ1 Ο ϋβί 63ίβ 8υ05'31ΐ|ί3. \|ι!ο

ΊΊιοιιιΙοι οΐϊ νιιινχΐ. 23 ίη Οεηα. ΑΙίΐεΓ «χ οοη]οοΙυΓ3, βΐ

εοΙΐ3ΐίοηβ ΟΙίΓνβοβΙοπιϊ οοιη ΤηβοϋοΓβΙο : >ι Τ*Ρ μίλλοιμ»,

νβι μίλλοκν, διλ το λέτΐΐν τήν Γρα^ήτ, Ενιονσησιν ιίς τό χρόφΜχον αϋτον,

1* τή; οϋτ.α; τ'.Β θιο5 βάτχκν ιΐνοι τά; 4"Ζ'ϊ' άνάγχη χπ! στόμα τ.ιγ.ι:•

•4»βι -ΙΜ Θχμ, «Λ.χη ΪΙ χαΐ χ•ΐ?β;, (-10.

ΟθΙ. 108, Ι. ϋ. Κ,Ι «ι/α ί-ΐί-χ τβν ι!?η;.ί "ν, ΟΙΟ. ΟγιΙιι :

ο4 καβΥ^ήοαντΐ τ νΐς ιίτιΐ., μη 1-1 τή; γής Γι αι τον κιράίιισο/, ««ριγγΛν.

ϊ.< χβ! «ολλα ϊτ;οα τ(5ν |1.ρη;ι1νων. μή. ώ; νίγβχκτβι, γΡοιιΙν, ΡΓΛ'ί'/-

ρίι'ηία βΐ αΐίιι ιηνίΐα ι•χ ι/β </κα' ί//(.ί« «νη/, »ο», η< ίΐπ-

))/κιη ίίί, βίνβ ΙίιΙοπιΙΙιβΓ, οι ΙοςυοιιΙοΓ, ϊηΐβίΐηβη, */>

νιίν : ί. β. νοιίν, 1χα;λ?άνιιν.

ΗΟΗΙΙΙΛ XIV.

Γ,Ι)Ι. 111, Ι. 13. 0!« Ιη.ίίή -:ιΛ:ή Ιι:ι μ».•,» γΐυχύτιοα. Υοΐ

«Ιί.60 -...«ο-ϊτ-. , νοΙ ρ|Ό νϊνό ι,α Ιθ^Ο γ»«ί«. ϊ?ίθ 0111111 ΠΙΟ-

Ιϊϋϊ ΟΟΙινοΐιίοΙ 00Π1 τοί.ϋτο,, θΙ ρ3ϋ1θ «ΟρΓί το»-Λιο, !»,«,

μητ«. 8βίρθΐ65ΐ 6386 •0ΟΠΐρ3Γ3ΐίνΐΐηΐ ρΓΟ ρΟβίΙίνΟ. ΙβίΙοΓ

ιιϊηίΐ ιηιιΐιι. * Νο» ιιΓιιιιη Ιύ€ΐίοηοη «ιν/κ »»»•.

ΟοΙ. 112, 1. 15. Ργο Ε«ιβυμΐ«ν ηο8οιο ;ιη Ιε^εικίοηι 5ίΙ

ιΰΐομίαν. 61 ρΓΟ στοϊροτίρτν, όσβαλίστίρ-,ν.

ΐίθ1. 11-4, 1. 59. Ε*ί«ιιτώμ:ν'.ς τή τ'.Ο «'ρ-διί«ν διαγωγή. ΜβΙίΟΙ

τή τοϋ ΓΛρτίιίβ-,» ήϊ'.ν-, 301 Ι;(1ο ιριΐι). ΝϋΙΙΙ Ιχδκ,ταιίαι Ιημ

γωγή (ΙιιΠΙΙΙΙ Πιϊΐΐϊ ΥίϋβΙΟΓ.

ΟθΙ. 117, 1. 15. ίαόμνηοιν ΐ^»;χχν χαΐ τή; τιμής. Οθ|ΐ]|ΐηθ1ίθ

χαί, (]0* ΙΐίΟ (ϋ5ΐΓΪ1)0ΐί0Ιΐί ί|Ι80ΓνϊΙ, ρΓ*00(ΐ6Γ6 (1β1)βΙ νβΓ-

1)οπι, οϊ 11163 681 ορίιιίο, ηοη 500,01, ίοΙο,ΜΟ ηοο ταοάο :

οΰτως Λνιίζ Ιχνοιοσιν δ θιίς, ϊ>ϊ χαΐ διηντχή 1>-όμνη•τιν ίχ(>*μιν τής τι.

μής, ΟΙΟ. χα! τή; άραιρίβι»; βΰ-.ΰ τήν οΙτ•ν •ν.γοίο«μιν. Οθ:8 θΙ)

030835 Γ3ΐ3 0856 νοίΐΐίΐ ^808 Ι10Πΐ1ΐΙ3 31) ΛιΙ.ιιιιιι εοϋίειίϊ

3ηίηΐ3ΐίθΗ8 ϊπιροδίο, 1. β. οϊ ρεΓρείιιο 3(1πιοιιοΓ8ηιυΓ <1β

ΙίοιιΟΓε, ςοοπι ίιιίΐίο Ιιβίιυίΐ Λ(Ι:ιιιιιΐ8, εΐιΐβίικίο, ιιί 3θΌιιιρΐί

η0Π0Π5 03Ι153Π1 ίΙΙί 350Γί1)6Γ6ηΐ03. 'ΓΓ3η3ρθ8ίΙίθ ρ.•(ΓΙ1οιιΙ;ι•

χαΐ η.ιηο (1ί8ΐπ1)θΙ(οιιβηι, 30 ρΓοίηϋε Ιοοί Ι5ΐίυ5 «εηίοιιιίαηι

ρΐ3ηβ ουΓΓοπιρίι. — Ι,. 23, ι«ι•α««. ΝϊηίΙ ηιυΐ3ΐκ1οιη ονη-

800. 0 ν'Λ(, φΐί ροΐΐΐίΐ 001Ι{,'|-035 3ρρθΙ|3|ίθ005 (111101111)110

3ΐιίιιΐ3ΐίιιηι ίιηροηοΓΡ, 61 5ίηο οοηΓό5ίοιιε 0Γ•1ίηί8 ποοηΐ3ΐι-

5ΐιο1(ΐπιιιι :ιιιίιιι;ιΙίιιηι ηοηιίιιβ Γ6Π3 ΐικίοιο, ηοο Γει-.ιπιιιι

0ί0Ι1ΓΪΙ)Ο3, 56(1 0011111)05 63, ς033 3ρΐ3 8350111 81 000({ΓΟβ-

γοιιΙ ίΐΐίίί, φΐυιικχίο ηοη βηιηί 5.ιρίειι1ί3 81 ίηΐβΐΐίβοηιίβ

Γβρ1θΙθ5 Γθ6Γ3ΐ? Γθ<(€Γίθ9 ΙτιΜνα•., Οϊ 61 «χαΡίμίατα80φΙΟΙΙ-

113, ά;ο(.ίσι (Ί δ•,0. οι, Οιι||.•1'ΓΟΙΐΙ ΠΙ1ΙΙ1Ι3 (11111 δ ίννηίι'ις, «ο το»

χοιν-,5. ΑρβΓίίοβ 3ΐίι|ΐκιικΙυ 810 : Οοί ροΐοϊΐ Γι •γ1-< ίιιιΙοι-0 :ιρ-

ρεΙ|3ΐίθΙΐ68 , (>ΙΙ.Τ ΙΙ13ΙΙ50ΙΊΪ8 3Ι|ΪΙ03ΐί1)ΙΙ5 11011 000§ΓΟΟ-

ΓοηΙ : 61 Ηΐ»ιτ5>ΐ6ΐί5 ΓΟΓ508 , φΐ3> ηοη οοονοηίΓειιΙ Γε-

Π3, 610.

Β0Μ1Ι.ΙΑ XV.

0)1. 118,1. 15 αϊ» ϊΐηο. ΓθΓΐ. 5«,ρ ίηΐ τβν α1»•»τ6ν τ!»ανμάτ<ον

ο»< «νι ιΐιΐν. νίιΐΐΐβ ηοη ίχαΐ.

Ο)!. 120, 1. 57. ϊτιχιβΟ: ϊχη δι«χΛσ5«ι. ΝίΟίΙ ΠΙΟΐΟ, ΠΟΟ

ΙιΙΙΙΙΙίΜιίΐιΙΟ 00Π86Ο. Νθΐ300'3 301601 ρΠΓ33ί8 , Ιχη δια-

Μ*••«. ΡΓΟ μίλλω βιοχ.Ιοία., Ι10Π ΟΙΐΓ.ν508|ιιΠ)0 ιοΙίΙΠΙ, 50(1

3!|ί5 13Π1 (ίΓίΟοίβ φ13Π1 ί:ιΙίηΐ8 ΓΓ0(]08Ι|13Ι3. 0ΙιΓγ5Ο5ΐ.

ηο8ΐθΓ Ηοιη. 10 ιΉ ΜαΙιΙι. ρββ. ΐιον»• β(1ίιίοηΐ3 8βν Ι.

64, Ιίη. Κ : χα\ μή μ-,,ο. αΐτδν λίγιιν, αλλά «»1 τδν τδϋον 1ν ί

διατρΙίΤϊΐν ίμιλλι χ*1 τδ/ τον χη&νγματο; τρόα'.ν, όν διδάςαι τταοογινόμι,ο;

ύχι- Ε'ιιι ϊιδα^οι : ί. 6. ϊμιλλι. 1.110. XII, V, 50 : ραα ιονα δ> ϊ/.,

ρ•κ::•ίήναι Ι 1. β. ϋιίρΙιΖΊΗιΐΗί ίΙΗΙΙ Οι.ρΐίίΙΙΚΙΙ,', ΙΐιΙιιιιιιιι 031,

οι ^^ρ1^ζε^ : 1ΐ:ιΙ)εο Ιι.ιριί/ίΐΓί, οι τεοΐβ νοίυί ίιιΐοΓρΓβι.

δίο, IV, Ε5ιΐΓ3} ιν, 45, ΗαΰεΙ νιηΐη, ροηί νίϋοΙιΐΓ, «ν:ΐτο5,

μίλλίι Ίρ•(Ι»1« Ι 1)ιΟ<7ΐ•.αι. ΕΙ 1ή 8νηΐΙ)θΙθ ΛΐΙΐ3Ι198ίί Ι.αΙίίΜΙ.Ί

Η1ΐ6ΓρΓβ8, άνα«τή«ντ«ιΓ6(1θ'ίΐ, Κβ5ΗΤΟ.βΓ6 ΙΐΐώηΐΙ. ί.1( 1;ιΙ1ΙίιΙ5,

0ΐ6§.ΊηΙί58. δΟΐίρΙΟΓ, ΗθΟ Ιιιι[ΟΟΙΙιΙί (50Π6Γ6 ίβ:οοΐ3ΐ08 Γιιΐίβο

νίϋβΙοΓ. 8:ερβ οιιίπι ιιΙιΠιγ. ΙιαΙΪΜ. Ιιί). ιν, 03ρ. 12 : Εζ-

α, ίηφίίι ί» ηιιΐηΐηιι «Β/ΐ, ιιί Γι/ικί Ιιοηιιηί» νεηίοηι. Νοιι

άιχϊι, «/ Ρι/ι'ιμ Πει, $εά ΡΗϊιι» Ιιοιηϊηϊ», ηϊ οιίεηιίετει,

ήηοά εαπιε ΐηάαί ΙιαίετεΙ ίη Ιεηα, οίο., ί. β. ι«λλ• «οχ».

|ήν«ι, 03ΓΠ8 ίικίιιοικίιιί 885βΙ. Ι^επι, β](1*!βηΐ Ιιΐι ε,ιρ.' 50 :

ληΐε ιιΐηηίιι κηε ηο$ εοηνεηϊί, εΐ ΐρβιιιη ει Ιεο,ηΐο* ε]ηϊ

ρταάϊχΗχε, φιοά ρΐιινίηια; »εοΙα• εΐ Ιιαιτειε» Ιιιίίειεηί εχ-

αϊχΐ,Ί•ι•, ηιια; εοηεοηΙϊαΐΗ κηκίϊ εοτροη» ηιηιρετεηΐ. Ιίαίε-

τεηΐ εχίϊ&Ιετε : ί. β. 8χογΗογ33 855εηΙ. Ι(1οηι ρ]»5(1οηι 03ρ.

20 : Ιά αηίειη φιοΛ ρετ ΐΊη-ίαίιιηι (Ιιιιί ΙιαΰετεΙ, αηιαοιιιηιι-

Ηι/η (οτε. Όατί Ιιαοειεί : \. β. ώιηιίπηι 85301. Αιΐ εοηκίοιη

ΙΙΙΙκΙΐΙΠΙ ηίΟ <'.ΙΐΓ.\ 1(111. 1111111 : %„ μή ,Ι,,^ί, ια δ„„Ι^«, ; Ι. β.

ϊ • μη μΛλΐ ά'.ιχ>&; ΙΊζιιΜοι, Π6 ΓΐΐΙΐΙΠΙΙιΙ 08501 III ίπΓθΙΙ50

08881 301Π10 : τό δι«χι!σ»αι βΙΟΜ ί[3 0Οθ]θ08ίΙΟΓ 00Π1 3(1νβΓ-

1)10 άκ^βς, 01 3 νεΓΟΟ Ί,ν, Ι'πΙΙΙΠ |0Ιιιρ0!Ί8 νβΐ ρΟίΟΙίΙίβΙϊβ

πιο(ϋ 3θθίρί3ΐ 5ίί?ηίΠθ3ΐίοηοπι. Νοη βδΐ ΟΓβΟ ιη οιιπι .ιι,β:*,

86(1 ΟΙΙΠΙ βιαχ•.Ιο'ια•. ΟΟΙΙΠΟΟΙ ι ΙιιΙιΙΙΙι. ϊ,, διαχιίαναι. Μ" (ίι'.το';!

Ιίθ(?03 8ίνί8561, 08115 ΙΊΐίίίΡΐ Γ,ΙίΓνΒΟβΙ. 30Π810 5υΙ)](ΐηοΙίνο

νβΓΟΙ δ!άχιι;.αι, φΙΟΠ13()ΐΠΟ(ΙθΠ1 <1Ϊ Χ ΪΙ Ιογάσητ ι 01 μ!,ή,, ; 80(1

0013 1)00 11011 ρΟΐΐΐίΙ, 0Ο30ΙΟ5 051 ρΟΠρΙιΓ351[) ςΐ13'Γ(Τ6.

ΟθΙ. 121, Ι. 48. Τό ιίιϊιΐν, 31116 Λ χαταλαμδανομιν. ΓΟ(1θΙ1ιΙαΓΟ

νίϋβΙΟΓ, ηί«ί ο-1 χαταλαμίάντμιν ρΓΟ άδννατονμιν 30101 ρ053Ι[.

ΗΟΜΙΙ.ΙΑΧΥΙ.

Γοΐ. 130, 1. 1. Κ€*•ιη χαΐ -β. «"δη ιαοαογιΐένπν. νΟΓΟ ΗΪΟ 1θ-

00Π1 1ΐ3ΐ)0ΐ (ΪΓ320ΙΙ111 ρΓον. ή χάμηλ-,ι 1«ιίνμν;»αοα «ράτων, χαΐ τΑ

ώτα «ροοα-ώλιοι. δ('(1 ;ΙΙΙΙ0(]ΙΙ301 ροΓ^ϋΠΙ, Π1()ΙΙ0ΙΙ(Ι|Ι3 081 ;Ι Ιϊ—

< } 1 1 ■ ( ί ΙεΟΐΟΓ (Ιο 80Γ10 01 άχοονίΐα 0Γ3Ι10ΙΜ1, :ι|ι ιΙΝ.ι, ΙδοΟοπ

γτρ, «ηαί, ρ3§;. ρΓΟΟΡίΙοΐ'Ιί, ΟθΙ. 129, 1. Γ>2, ΙΙβφΙΟ. 3.1 ,4

Ι — '.ί, <Ί ι ., Ιιΐφΐι (ΊιΙ. Ι. 1. Ι Ι ΟΓ-ο 0Ι1ΙΙΙΙ3 0000 ίπΙΟΓ 5β

(ΌΐΚΕΓΟΛΟί, 310 Ιο^Ο : Ιδοϋοαγάρ, ςιηαί , Οτι > τ. ί •\; ρ. •. οη τ.

δ. ά. Ι. Β. ώ τ. Λ , το•)-.ί«7ΐ, λογτσαμίνη νρδ; δαυ-;ήν ίσι.,, 61 ΐ!3

(Ιθί:ΐ0θρ8, 115(1(10 3(1 ιιδι; τιαρ•ο;•Οίν-ο.ν, 3 (ριο ΙΟΟΟ 3(1 ΙίΐΚΊΙΙ

ρ;ΐΓ0Ι1 1 1105111 13010, 11151 φΜ5 1 11:1 1 ΐ 1 ααριννιτιχβ; ΙομΟΙΌ 0(13111

(]1133 ρΓ*00(1θΟΙ 0011113, ίοοίρίοΐΐΊο 3 λογιοαμίνη, (|Ι10(Ι ΟΟΓίβ

νιιΐϋβ οιίΙιί ρΙ:ιοεΙ. ΟίχιταΙ 01ΐΓν8ΐ8ΐ. Κνϋΐιι 111150Γ3 βΝρο-

ΓΙΟΙίΙίβ ϋί(1ίθί580, ({113111 βχίΙίθ8οηι 08561 οοιικίιίοπι ιΙΙιιιΙ

ΐ]οοι1 (1β(1θΓ3ΐ ίρ8ί (1)3οο!ιΐ5. 1Ι(ΐο ιιί 05ΐεη<1»1, ργόΓογΙ •ογ-

1)3 Μθ5Ι5, 13111 III» 1 1 1 5 ;> - (Ιο.ΙΟΓίΙΐΙΙΜΙ 0ΟΙΙ80Ι1111Ι1Ι Κν»', η»3ΙΙΙ

ίίΐ3 φΐ.τ οοιορΙοοΙιιοΙΟΓ 3οΙιιπι ίρ5ΐιπι οοπΐ0(1οικΙί, ε! ρα;-

11310 οιοχ ϋοςαοιιΐοηι, δοϋ π,υίϋ ιιοη νΐιίεΐ ρυ•>ΙοπυΓ3 νοιΙ);ι



ΓΙ7
718ΥΛΚΙΟΒΌΜ ΝΟΤΛ;.

Μο«ί8, άβ βεΐα εΐ ρορηβ, 3<1 Ιη$1ί1υ1υπι ΟΓΥδΟδΙοπιί πιαχί-

Η1Ρ ρβΓίίηοΓβ, Μ» υ Ι, ίίϊ ΟΠΐΐ85ί«, Γαΐίοηαΐί* ραΠίι'ΐιΐΗ γαρ

ροϊΐ .όν.™, ρίβηβ 011053 ΓυΙιΐΓϊ δίΐ ? ΐ.$η Ηβαυε, υΐ οοηιιβ-

χίο ΙβΙ» νείΌΟΓίιηι πιείηιβ 3ρρ3Γ8ΓεΙ, εοηιπκχΐίϋϊίηηιιπι ριι-

Ιϊνί, υΐ ροβΐ »«τ«νο,«.ι ίηλινότι ίηββΓβΓβΙοΓ. Ουκ βεφίιιηΐυτ

«•ιιιιιι οοηΐίηυο, ηίήίΙ ;ιϋιΐι1 »ιιηΙ, φΐ.ιπι νβΛοΓοη Μθ8ΐ8

ρ3Γ3ρΙΐΓ35ί3 (|ΐια•(1αηι. ΡΓΧΙβΓβ* ΙοΙιιηι ίΐΐυηα ηιια8» Ιβΐΐι-

ιιιυιιι, ςυί υ8γΙ>3 Μθδ.8 ϋίπσιίΐ, ηοΙί8 ραΓβηΐήβΙϊοϊδ, ηβ

ΙυΙβιτυπιρβΓβΙιΐΓ Γεϋψιχ ΟΓβΙίοηίδ 56Π83, «ϋδΙίηκυβηοΊιιη

πιοηιιί, βΐφΐε »ίο ηϊΐιϊ! οι ίι , υΐ ηιίΐιί αυϊιίεπι νΜοΐιΐΓ, ςηίχΐ

ηυβπιηαΐΐη ι-επιυΓεΙυι• 3ΐιΙ οΠΈηοΊΐ. ί'ηο τεΗκ), Οη|{β, (1ε-

ΙβΙΙβ οηιιιίΐ)»» ςιικ ίιιΐιτ Μθ8Ϊ5 υργΙ>3 ίηΙΡΓ)ίρίιιηΐιιι•, 8Ϊ0

εοηΐϊηιιι ηεε ίιΐΐεπ•υρ.3 ββτϊο βοπρίυπι Γιιίβββ : ϋ.υτα γ»ρ,

«ν,ο'ιν, οτι χχί.όν χό ζΐιλ'.ν ιΐς Ρρώί.ν, χ•1 ΟΤΙ τοί; ό•ναλμ-.1ς άριστον ΙβΊΙν,

χο'ι «ραΐον τ& χατανοήσατ, ί>«6. , ατ.ϊ Τ',δ χαρ-νϊ, , 8)0. 1» . 1 4. \ (Ί

ιΐείριιιΐυιη ρυιο χ», αιιΐβ τοσαν-τη», νεΙ [>:ΐΓΐϊοίρϊ<ιιτι άτατηιιισα

Ιηΐ|ΐ311<1ΐ1111 Ιθ ΥΡΓ.ΙΙ1Π1 ήττατήίης. Ρογγο Ι. 10 £Γ3ΐρπΐ3ΐΐ(;ιΐ5

αΐίφΐίβ εχβρεοϋΓεΙ ιιΐ ρπι ΐτολμησας, τολμήααι «'πΙιογγιιιι•,

αυί» ρΓβΒΟβαΊΐ ώ, «ή ο\ο»ι.ίή.«. δίπιίΐί* 881 ρ™ι•δϋ8 οηΐίοιιίβ

ΓιΐΓΠία ίηΐϊ,ι Ιιοηι. 18. δριΙ ίη 8ΡΠρΙί3 πΐ3(ϊ;ηοπιπ> νίΓοηιηι

ηοη 8ΐιιιΐ οηιηία ιιίιιιϊ•» Γ.ϋΐιΐο 3(1 βΓΒΠΐ.ηϊΐίωδ εβηοιιεδ βχί-

κεηοΊ.

Η0Μ1ΜΑ XVII.

ΟΙ. 15'), 1. 6 30 11110. Ο^ο ■ Ζοοόρον τούτο» κατήγορο», το συν

Ι. ίο, , έηιχιϊμινον , χιΐ μνοτίζοντα ήμδν μΙ χβταΞαίνοντα τήν χ*ρ-

. όΝσν 810. (:|Ι. χ*, μαοτίζοντα ήμώ» τήν όιάν.ιαν, χοΐ κ. τ. χ.) 1*01831

ΓΙΙ31ΙΙ το σννι.ίν; ΟΙΙΙΙΙ Ιί βΙΠε θΙ1θ ϋ6ΠΐβΙ1(Ϊ3? ΐΙΚίΓΙΙΙΙΡΙΐΙΟ ί VI-

ιίθ83πι αιιίεπι 8558 Ιεεϋοηειη νιιΙρΓεπι, νοΙ ίιίηο εΐιήϊδΐ-

1110 3ρρ3Γ83ΐ, φίοιΐ ιό πηιιϋ( |»ηίζιι, ΠΟΙΙ μικίζιττι, ηί ΓογΙΘ

πιί 1ίί)ΒίΐΙ ίο σννιιΜ; 1)ίΓ3ΓΪ3ΠΊ Ιιίί βεοίροιβ, ιιίιιιίΓυηι Ιιιιιι

ηοΐίνο, ιιιιιι ρ3!>8ίνε : βαίνε, ρΓο ΙοπυΓε ; ρΐ38ίνε, ρΓΟ εο

φίοι] ΐοΓηιΐρΐυΓ ει εηιείΐΙυΓ. 8εύ ευιη ίη οηιηίυιικ βΐίίί

ρΐΈΐεΓεα 1οοΐ8ΐεΙίνε ΗΐιιιιαΙυτ, ηοη ρυΙο ηοε Ιοεο ρ;ΐ8ϊίνο

Ηοοίρίεηο'υπι. ϋυνεη3ΐΐ8 :

Γμγ ίηιιΐίΉ Ιιοι Ια

Εταίϊ*α |>η/μ, φιοι ιϋιί αηι$άα /«<•(«

Μίΐιι ΙιηΙιαΙ αίΐοηϊΐοί, (Ι ίίΐηΐο ΐΐτΙ'βη; Γ«•ί/ίί,

ΟοοηΙΙιιιη φιαύιηΐΐ αιιηηο ίοτίοτί βοιρΙΙυιιι ?

Α1• «γο$ο4ν τνΟτον χαπςγοοβν, τό τονί'.δος >ί^ 1«Ηΐί|Α4Μν, 0ΐ('. ΟθΠ-

ΓεηΙυΓ ητι' Ιίηεβ οιιηι εοΙ. 8εη., ει τεβ βπίΐ Ιίηιιϊιΐ,ι τ. η,.

•>Ν( ηίε 3ϋΙ ε\ρυηρεη(]ιιπι, Ιβηςυβπι ίηϋε ΐΓ3ΐ)8ϋΐιιηρΐυπι,

αιιΐ βαΙΙεηι ηιΊίνε ;ιιχί|>ί(Ίΐι1ιιιη.

ΟΙ. 13!), Ι. 5 ί:>••ι.ά τ* Η,ιοτα, Ρίο. ϋβ 5εη$υ ιΐιι]ιΐί Ιοεϊ

ηεο,υεο ιιιίΐιί 83ΐί8ΐ'3οεΓε, ηίδί βϋα'βΙιΐΓ βϋςυίιΐ ςπο 08ΐεη(]3-

ΙΙΙΓ νΡ.Γΐ)3 Ιΐ»Ό 1Ι0Π Γ8Υ8Γ3 »α»ά Γι1Ϊ88ε, ί. ε. ΠΙ!5ίΤ<|ίίϋΙΙ<>

ίΐίαηα, ββύ ΙβηΙυηι » »^»ιι, ει ορίηίοηε, Νιιηι, υΐ βεα,ιιίΙιΐΓ

ίηϊ'Μ, νίιΙίΙι,ιηΙυΓ ςυίϋεπι ά-ολοτ-.., η ί ϊτ/ι», 38(1 Γβνβη ίιι-

ύ\%η» 6Γ3ηΙ ^ο* νβιιϊϋηι αΐίςυβπι ει ί;ι\ υινηι οΙιΙίηβΓεηΙ.

Κ&0 ΙκίΐιΐΓ βίε Ιι'ηο : αυι», «κ <»«•<, τ* ?ν'•"«. εΐε. Υίϋε ίπΙΊ 3

ηοπι.19. δεη3ΐΜ Ιιπιειι ηίε ροιεβΐ ε»88 : βίοϋϋε τεκροη-

ι1ί•ϋ>ε Α(Ι;ιιηιιηι, ιΐα,υε 113 31οΙί(1ε, υΐ ρΓορίεΓ ίΛιιιΙΗίαη.

ιιιίδεΓαικΙιΐί νίαβΓεΙαΓ.

ΙΙΟΜΙΜΑ. XVIII.

ΟΛ. 118, 1. 46. ΡογΙ. Λη-.ι «αϊ ήν.ίχ.,», ιιϊ-;ί 3<ε (ΙίεαΙιΐΓ,

{ίων χι χοΐ ήλίχων (ίπιτο, < ] 1 1 < ιιι ;ι < 1 π ι Οιί ιι η ■ Ι.αιΐιιε ιμίοί (Ι

ηηηηΐίι.

ΟοΙ. 14!), 1. 3Ϊ. Ργο ί,ν-χ Ίν+τμ οΐϊΐϊη) ι»Μιι >«:«Ρ4. ίο-

ηιιίΙυΓ ιηίιιι άβ ηπι.Ίΐιιειιΐίκ ρικτοηιιη, ίιιΐιτ ηιιιυ βίΙγχ

||15.β ΙΟΟΙΙΗΙ ΠΟη ΙκΐΙΐΙΊΐΙ . ΙΊΐΓΠΙ ΪΓφΐίΙΙΙΓ ΙΙΗ1Χ χί,ς ι<τ8γ,-*;

γν}ΐνύνα(.

('.οΙ. 152, 1. 17. ΡοίΙ το, ί?-ον ■.» 3<Ιι1ειι(1α ρυΙο ςιΐίβ εοη-

ΙίηεηΙεΓ δεηυυηΐυτ ίη εουιεχίυ Μοκίβ : ;>,; -λ «-οο-τμ;*•. η

■1( τί,ν γη» Ιι ίί 1'νΊί- Νϋ'" "Μ ||.»«- .ΠιΙιΙίιΙΐΙ Ι1Γ, ΙΙΚΤΚΟ Γ(-(|1ΐί-

γιΙ ΙεεΙΟΓ ιιιιίιΙ 311 1» τη ίη^ί,κ, <ιιι»ιΙ ιίιι" νβΓ6ί8 Ιξ ή,

Ιλη•τ(η εΟΠξΓυβΙ (Π3ΙΓ1 ΙίΟΠΙΙΙΙ 03υ33 ΙΙΙΙΊΙΙΙΙ ίΙΙιΙΙΠ ΓίΙΐΙΓί (•ιτ-

Ιί«ίιιιιιιη 851), ει ιΐβίιιϋι•, ιίιγ ρΓυχίιηε ιΙϊκιΙιιγ : ,;, •ΐη, „[.

η» «•> νΟ» λίγιι. — ί. 31. ■ΊιόΐΗχς. Λ 1ί:ΐ ΓθΓΐ338β Υ'ΟΧ ίιιιίΐ' 1υθ>

ηιε1ίυ8 εοηνεηεΓίι, υΐ τ^Λη, -(.|χτ;Ρ,ον, εΐε., 3ειΙ ιιιΐιϋ 5ΐ3ΐυο.

ΑΙ. •,Λ«νν•™« ί-, νρ| β,)«.ΐοι-.«ί7ΐ «4x1.5 ην, Ηε1εΐ3 νοεε ίι^ΐκις.

ί'ιιΐο ΐϊΐ'ιιιαιιΐκιιι ό• >»ι(, ιίτ/ίι»! (.ί αιΐΊβοΜιιιυ (αιηϊΐιιι-

ΤΪίΐΐΐΙΙΗΐη (Ι τώ.,,»ί,.•Λ,. //. 5πνί/ΐΐΜ.

Οθ1. 155, Ι. 9. Τών ιντ:«9ιο ίρω». 1Ϊ38Ϊ1. ποός χους νίονς, χχο. ιχ'

ρ. 330 : και Τ'.Ο Πυν«γίρ'.υ )Χ(μ»ή4ναι, ό; χ<τ•» <ηι»ο»*νν τινά χατη(χα'ίό»ν

γν^νβ«'.οις τχ χαΐ σίτο!; Μυ-.όν ιΰ μ«λα χαταο«^χοΰ.τ«, ^νΤ'.ς, 1=η, οϊ

ηχύβτ) χΛΑ»«ώτι#ον 9ι«'/τν »«τ«9χιτ>άζΜν τό διν^Μτη'ριον ; Λιά {ή χ«1 II ά-

τοινβ β*^ι την Ιχ νώ[Μ[το( ρ^β6ην τ;ρο{$όμιν*.ν, *.ό ν.βΐβις /χ»ρ•-βν τή; Ατχ[.

«ης την Αχαίτ,μίχν Β•ταλαβιΙν ^χκίχη^ις, ΐ<« την άγχν (νΓάΗνκ» χοϋ «ώμα*

τ•;, ο'-ν β{χπ| ον τχ)• ιΐς τά «ιριττά •οράν, «ιριχ^πτ'Λ .. Ε'ίΐΐάβΊια Ι^-'ϊ

ΙΙΙΓ 881 ινιί.», 81 τώ» ΐ'»κ«χ•ττίρΜν, τών «Αλλον ινυιτνννΤΜ». 5)0

Ηε8ΥεΙ| »χ»Ι•νντ•χ, ιν{!ρ«ιχΛ. 1*831. Ν< 1 : χαΐ ιΐιηα|-.Οντι« ίσον•

τ•ι. Αιΐ ηιιεπι Ιοευηι Οιμίμ δείιοϋβ (ϊίπιΐ ϋΐιηηΙϋΐιΐΓ ίη 1ϋ-

1}Ι1Ϊ8 ΚΟΠΙ.) ινη«•ι1ν, τοιηίπι «ίριγί» χ«1 ««««ζ•». Β.Ί8Ϊ1. ΙΙοίη.

■1« το, «ρόνιχι ^ΜνχΑ, ρ. 13!) : σώ/ατ-,ς μίν γάρ •!/Β.1ον.το;, χαϊ «ϊ)«.

• .ρ><• ρα,ν.-.μί».,. — ί. 20. Ι,εμίΊΐιΙιιιιι ιπιι)ιΐ'ίο : άίλ' ί;« μ.„,

•ΓίΓ.,τί- ό ο!« «ι. ί,./ «χ»ρ;χά,, 8ΐΓ. Ι ΥΟΧ ι'ΙΙΙΙΙΙ «ΙχοΙιν «ρρΓΙΙΙΙΡ.

οουνεηίΐ εηηι ϋβ ηυκ βεηυυηΙυΓ : κηι γ ρ ώ<<ν-.< :«« ι-.4< τί»

ί'.ίίτ.οντα, ονη οίτ'.ϊ, 8ΐε. ΑΙ. «IV όρ« «Μ, «ταιιητί, { το«νΑτ« ι!ίί.

γιτηβχΐχ, χ«1 Ιντι^ίι» ϊν»»ν ««^ρμάς, 81(5.

1ΙΟΜ1Ι.ΙΛ XX.

ΟΙ. 173, 1. δ. ΌεΙεο »«<: :ιηΐε >«•' ω,την. ΗοΓίίΙυΓ ι ιιίιιι

υΐ (,υοίίχϋε βετυΙεηΙιΐΓ 8είρ5ο5, νΜειηίςυε ςυίο" εχ ηίε,

ςαίιΐ εχ ϊΙΙι εοηρίοιιβ Ιικπ *ό|>ογΙ;ιγϊιιΙ. (,Ιιγ.ιπ'. 8ΐγε ίη

ο,ιιοηη Ιίποιη ? ά»τ• <«ρ<.ν>'•ι τι «Ηο» 1« το» *«ρ' «ύτοϊ λιγ-ψΐ-

«ι» : VI Ινκ νιοιίο εχ ι», φιιν άκαΐ, μΐιιι [τναιι$ α ΗΐίΙίΙα-

ΙΪ5 ρεηϊμίαηΙ. Εχ αικΙίΙυΓίΙιιυ οιιίιη ϋ ργοΙϊπιιιιΙ ιηβχίαιε,

ηιιί ςυβηΐυιτι ρΓοΓεερτίηΙ, 3 5είρ5ί5 3εευΓ3ΐβ εχΐ^ιιηΐ. ΟηΙο

ίΙ.ΊΪ,ΠΟ 831 : Β•(ιλο|Μΐι Ιχιΐνο τη» ν«(τ(ραν «γ««ην τβροχβλίϊαι, ίιιρχν-

νββν«ι •«•* Ιχάοτην τ',μέρ^ν Ικ'ηούς,εΙΟ , ώσ-ι χαρττ'.ϋβίπι, 818. Γ0Ι8δΙ

8ΐί»πι Ιιίι: Ιοι.ιΐϋ 5ΐο υπίίιιαπ, εΐίαηκί α\ ηΊίηοαίιΐΓ. Ιί,'ίΙιΐΓ

ηίΙΐίΙ 11111(0. Κ«1 ίι>ρην«>/1αι, ««1 μή μίνον {12ι>•χι, άΐλά χ.Ι 1»•τ«-.^

ίιτ"«'. : λΌΙο γρ.5ΐΓ3ηι ο1ι:ΐΓί(3(ριπ, υΐ πκ^οΓρηι εχ (1ίεΙί3 ηο-

3ΐΓί8 ΓηιεΙυπι οορΐαΐΐκ, είςυοίίϋίβ Υ05 ίρ303 30Γυΐ3Γί, 3ίΥβ

εχρΙοΓίΓβ, εΐε., οι ηοη βοϊυιη, εΐε.

ΝΟΜΙΜΑ XXI.

ΟΙ. 176, 1. 27. ΓθΓΙ. «ρχη» ν4χ» τ:»4, ,, *ητ(ρ«> τι-.ά, βΐ

Π10Χ , ιίτι( ά?ίιται ττάλιν. ΟίεΓΠΐη $1 11ΠΙΗ15 1513 ρΙβΜΊιΙ ,

Πη^ε ηοη ςιτιρια ΓιιΪ88ε. — Ι». 36. Νβ8είο 3η ρΓΟ •>< 1ρ§εη

ιΐιιιιι 8ΪΙ οΓ4. Νιιηι <.', πιείίυβ τείροικίεΐ τ.•ς «ντ«ι<, ςιιβπι «;,

ει ΠιΙΙργρ ροΐυΐΐ ΙίοΓ3ΓίυΓη ώ, ρΓοχίιτιε δει,ηεηβ.

ΟΙ. 178, 1. 4. Ο^ρικίιιηι εοη]ίείο : ..•,ίι. τ -κ«χ.» ΐ5•ιημη•.«.

το, «Χλ' α ι.ίιν «ρ'.μηνύνιν αΟτοΟ την ίπ'ι την χαιίαν όρμήν, τ &1'. «ινιϊώ-

ντητι- »-Λ ιΐκοτνς.

ΟΙ. 180, 1 53. ΡθΓΐ. τβχιίας β;•.οντ«ι τνίς τ«ρ»μυβίν(, ναι τϊβίβ-

μνίίας ά;.0•..μ|νη «λιΙον« τ. 1• Ι., 8ΐ8. ΥίιΙΐΊΐΙΓ ΙΊ11ΙΙ1 ,ΐ|ΐι|1|1ι| 0*8-

8858. ΕΙ Ι;ιιτιρη ηοη (ϋίΠΐέοΓ ηιρ ίη ηοε ει 5ΪιιιίΙιΙ»ΐ5 1υεί3

ορΡΓίκ πιρϊβ 5Ϊηε οιιΐρβ ροΐυίβββ ρμγρργρ.

ΟΙ. 181, '. 7. ιίΛιζρΛνμν.ιϊν, Αλά «ιστΓΐιι». ΤΙιβοίΙοΓ. ΟικηΙ.

45 ιΉ βεηαηι, (1ε ΐΓβηβΙβίϊοηε ΙΙεη ΕηοιΊιί : λ *ίι ζ•»* ή

*ιοτγημέν«' οχΐργιιν ίΐ κν'.ί^χιι τ! γιγραμριίνβ. — Ι.. 23. Κ»1 ΐ.η-^ι

Αά|ΐιι Ιτη ίχατό. ι!γίοη»ο»τ«. Ι II Π38 ΙΙΙΙΙΙΙΡΓ3ΐίηΐιε ϋί5Μ-Ι1Ι11 ΟιΥ-

8031. ει ,ιΐ) ΗεΙ>Γ3ίεο εοηΐεχίυ, ει 3 Οπι-ι-ϊί Βίοΐίίβ Κοιη»

εχευ5Ϊ3. ΗοΙ)Γ3Κΐΐ8 εηίπι εοιιΐρχίι» ηιΐιΐίΐ (Ιιιον 3ηυο5 3(1

εεΐιΐυπι ει οι ΙοβίηΙα ; Ογ,ργϊ υρ.γο ΒίοΙίβ, υείο.

1Ι0ΜΙ1.ΙΑ XXII.

ΟΙ. 188, 1. 40. ΡθΓΐ. ο!» αντ,, την ^>1» (-4; γ*• οι» τ» *ο4-

««τον οναίαν Ιίιΐν; ) αλλά μιτ«ατημ«τι«9(Ϊ9«ν τή» ΐ.ίρ,ιινν , μνίροΰ

(ιΐν, ΡΙΐ'. Μιτντγηματιοιιΐπν τγ. Ινίργιι» νυΡΙιΙ («ΙΗ »;ΐ||ΐ'111 ΪΟ-

03Γ8 ηιϋιί νίΰεΐυΓ) 3οΐιιπι χιι^εΙΙ Ιη Υίίίόιΐί 8ρεείβ «ρρη -

ΓΡΙΙΐίδ. δί ΙΐίΡΟ Υ8Γ3 8υΐιΙ, 11( ΟΡΓΙΟ ΥΡΓ3 6856 (.ΤβίίΟ, ΥΐΙΐΙβ

ΐ3ΐ>0Γ3ΐ ηίε 1οε»3 30 ίηΙεΓρυηείίοηε.

ΟΙ. 189, 1. 50. ΜαΙο εοι^υη^εΓε τ«ΐ; ή»ί«ι< ειιηι χ«τ««τΐ>-

).'», φΙϋΠΙ 0Ι1Π1 ί.ίούς. ΑΙ. τις ήνί«,- Ι.ο.ίι), ΡΧ 1'0Π|(Τΐ ΙΙΓ.1 .

δίριιΐ 3ΐΐΓί(53, ηιιί ηοη ηονίΐ ηβίιεηίβ εηυος ΓΡΓοείεηΐΡβ

εοηιρεβεεΓε, εεύεηιΐο, ει εςυοβ οιίΓΓυηι ΐΓαΙιεηΙεβ ει »β-

ίρϋΙΙΠΙ ρΡΓιΙίΙ 30 ρΓ3°είρίΐ3ΐ. Κ.ίο•.; : 50. το'.( «τ«χτ-.ι; «> -ρ-η-

μχσι τών ;*«». : /Ήιόπ' ('( /ίΊ'οπΊΐ' (ψιοηαη, ιιοη ηιιΐΐ'πι τ«ι<

ήνί«ις, Ιΐΐΐΐνΐΐϊΐ. δίε Ιη *χ*ϋαα : τ«Τ{ άταχτοι; Ιϋΐί'Λίχι, Ινδ'.νσ• :

άταχτοι 8ηίΐΏ 1-ι•'νμίαι 511ΠΙ, 111 άταχτα ο*χιρτηματα, 81 ή «ροαίρΐα-.ς ,

ΟΙ «Ι ηνίχι.

ΙΙ0ΜΙ11Α XXIII.

ΟΙ. 195, 1. Ι .ίΙι ίτηο Ι.Ρ(,'Ρΐ«Ιιιιιι ςιιβρίεοτ : χ«ι »«ι>•ρ «ιλν.

γι•»ς «■>!»»» : ί ε. ΕΙ ηα/ιηινιι ηιατίηϊ$ ]ΜΐαΙη» βιΐιΊϊΙιιιε Ιι.ιι-

φιιιιη ι» ιιοΓίιι .«'</<'».,, «ίι.• π'/ί«/ι« οίανηιη φώίτηαη», βΐι•.

ΟΙ. 198, 1. 31. ΜιιΜο ρΙβηίοΓ 883ΡΙ Ιεειίο, 8ί 5ίε εοηεί-

ρβΓεΙίΙΓ Ι διίάβχι'. ημάς χαΐ τής άριτής τή» Ίσχνν, χαΙ τον έν τοανίιται

Κ'ήνιι βυνηβΙντα την άριτην άχίραιαν ίιατ£«αι Ιανμάζιι. Αοιίο ϋρν-

μίζιι, (,ιιϊ:ι ι,ιιο! ρΓΟχίιιΐΡ δρςιιιιηΙιΐΓ, 1.1 1 ΡΠΙ Ιΐ'ΠίκΐΙΡΙΙΙ ρΓ.ι -

βυρροιιιιηΐ ε! :ιίι Ρ3 νρΐιιΐί ρεηιίειιΐ. ΑΙίοςιιίη ,ιιΐιΐί Ρ058ΓΙ

άναχηρνττιι, 3•ιΙ νεΓΟίιπι ΙΐΙίφΙΟι) ηοη |Ιί85Ϊ|Ιΐ1Ιβ. — Ι.. 38. 1.Ρ&Ι' :

ή Ιιια Γρααή αηαΐ' Νύι ο• ινρι χάριν ίναντίον Κυρίου το6 θΐ'.ϋ. Ινανμ β-.&ν

Τ ρ 8:1 μιταςν ων τοανϋτίτΓ» τΑν ίιά την χχχίαν «ιλλόντκιν τής στ.π.ΐ ,-

β:'-ς Ι ν«Ί χι.ίν.νν) ιτιιραααχι, οντος μάν.ς οιά τή» άρι.ήν τ.υ χλνοΜ.ίον

Ιχτ«; .Ινα: η-ιώΐχ. \• • ίί IV,•, 610.

ΟΙ. 201. Ι. 31. όλοι -ης αααχίς, 818. δίθ ΗιιΓ;ιΙ. δ>Ι)Τ. 9,

III). Ι : ΜΗ» ί)Ι ΗΙΪ». ΗΡιίΟιΙ. ΙίΟ. Ι : μή 7Ι»-.» τής ίργής όλος, Γι

Ιίΐ). II '. οΟτχις αρα όλος τοΥ» «ροντιαμάττχν ν,ν.

ΟΙ. 202, Ι. 2 30 ίιιιο. Ι.ι•\ι ίιιιιιιιιίαΐίυιιο ΙεεΙίοηβηι βίκο

(Ιιιΐΐίιι Υίΐ|033ΐη 510 ΡΙΙΚΊΙιΙο : ίιά τ•.5;5 χαΐ Ι; ά;χνς Ιο» τά να*

«ίιτοϋ ίτ,μιονρνηΐίντ. ! 58. ψΜ >)ΠΙί$ ΙΊΛΙΓίΓίΐ/. ΙΙυΐΙΐίΐΙΡΙΙΙ Ρΐΐίΐΐΐ

Ιυιιο ηοη νίιΐίΐ, ιιΐροίε ηοιιϋιιιη ιτοαίιιιιι.

ΝΟΜΙΜΑ XXIV.

ΟΙ. 207, Ι. 47. Ργο Κί»» Ιο^βικίυιτι ϊγΙιϊιγογ ι?ιλ•.ν.•:,ο,ν

νηρβάλλΜΐ,!, (€ΓΐαΙ>αιιΙ αιμι'Γαη'. ^ίο ειιίιη 5υρεΓίιΐ8 1υευ1υ$

881, 81 ΓκίΜΙΙΙι 681 νιους »•»!Χ»,χ1.αι τους ιιροίιίηιότχς, 1)1113, »1

ΟΟΙΙΙίΐΙΡΙΙΐΡΓ «ΡΟυίΙΟΓ, α γ^ν».•ς τβν νίων ύ.% Κατιόν Ιμάνηα-χν.

ΟΙ. 209, 1. 14. ΙχΊριιιΙιιιιι ριιΐο ρβΓίίευΙβιτι ότι. Νοιι ειιίιη

ϋεηε 80ΐΐ3ΐ : ιί•.ί«;ιν. ότι ών•;μι.«ι • Γοοίίιι» ίμίΐυΓ ηυΙΙο ι-α α»

ΚΙΙ.Ει, ΡΙΟ., χαΙ «νίμααι, ΡΙΟ., 81116 ότι. 11.10 6ΐ8ί εθΠΐρεΐ1ι1ίθ5β

ρΐΌροηο, ηίΙιίΙ ιβιηεη Ηείεο, ρπεΙεΓηιυιη ότι.

ΟΙ. 210, Ι. 41. Ι'Κ' χατττη,τι |γ(4ΙΊ1<)ιιΙ11 οοιιίίι'ίιι χ«τι«ιΐ-

(«. — 1.. 49. ΜϊΙίπι «ατααιχίτΓ,ς. — ί. 58. ΥβΙιΙε ρπ.ΊκιΙιιΙΙ



719
720ΤΑΗΙΟΚυΜ ΝΟΤΛ•.

εοη'ρρίυη ΙβοΙίοηΡπι ηιι,ίυβ ΙΙηβα; -(ίο εσιρη(1ο : τ4 μιγιχος-

•««•<(«. .,τΊ, ««■>«» σάρχα. Ηβηε ΡΠΙΡΠίΙίΐίοΠΡΠΙ ΧΡΙΙΜΙί ίρ•>6

Πίΐκιίαΐ, 61 νΟΓίΜ ',ιι.τ ρΓΟχίπν» Ιίιι. 5ΡψιυιιΙιΐΓ. Ι'ηιΓο μοβΐ

νίιίεΐιΐΓ Ι. 3 31) (πιο (1ρρ*>ο οι λογι«,ί, ίηΙβΓ ,-,^ΐρίαν ει «ραϊι-

Μη, νβΐ ρ08ΐ τρ,ίιίώχατι

ΟοΙ. 213, 1. 28. Μιτά «1 τχνττ,ς «*Ί ό λογντμ»; ίττχ|τοριυο•ιν. /ΕβΓΟ

ιτιίηί ρρΓ8ϋ35ΡΓΗ ηιιΙϋρΐΗΐη Ιοευιη ηοιιε ιιοη εββε ιηιιΐίΐιιτη

εΐ πιεικΙοβυηι. ΙΙηΙίο εηίιη ιιοη (ΙίοΙηΙ 35ϊιιιιπι 6&8β ίιηιιιυιι-

(Ιιιηι, 61 ν;ιοθ3ηι ηιιιη<Ιίΐηι, πιπί η$(1ρπι ρίβηβ 61 ν:κν.Ί 61

3*ίηυ3 3ϋπιβηΙί9 ηΙ;ιηΐιΐΓ, $Ρ(1 οοηΐΜπυιη ροΙίιΐ3 _ ϊιιλιΙρΙ.

Γηϋο Γ51 ΡΓχο, ίιιψιίΐ 0ΙΐΓ.ν•.θ5ΐ , ςικκΐ βϋα ηιιιικίϊ νίϋο.ιη-

ΙιΐΓ, βΐίί ίηιπϊυηιΐβ Τ Ετ :ιγ<•3γιο <μιο<ΐ3Π) ίιιςίίΐιείυ ιιβΙιιπρ,

ηιιο ΠΙ ιιΐ 3ϋ:ι ινεηεπιυΓ, (ΙρΙρρΙριιιιιγ αϋίκ. Ηαηο 6886 ριι-

Ιο ιηρηίειη 01ιι\ν$ο5ΐοπιί, ιπιπρΙμ δβηίβηΐΐηπι β]ιΐ8 61 ορί-

πίοηβπι ηοη ρΓθ!>ο. ()ιιί(Ι 6Γ£0 β! βίο Ιε^ιπιι» : ο',,ι 81 ά«»

τή; έν χ% Γρτα3, «Αν α γάρ ααΟαοά ή Γραςά ΐ8Ί8«ςΊ, μ«ΐά 81 »ν•

χα;, βίο. Ρπ> Ιΐ3ε ΙεοΙίυιιε Γ,κίιιιιΙ ίικς φίκ ίεςιιυπΙιΐΓ : άρ•

Ιιυτήί «ινονμιν•,, Ρΐ οΰα ίηβ, άλλα νομ'.ζίμι»•:, 61 63 Ι| ■Ι.Ί' ιΙίΓΙΠιΙΙΙΓ

<Ιβ (ίίνβΓβΟΓίιηι Ιοιόπιιιι οΐνβΓβο ιιηιι, εί ροίΐΓβηιο (μκεβίίο

ςυ»! ρΓοροηϊΐιΐΓ <Ιρ ΐϋίιιί ίηιΐιιυιιιϋΐίκ.

ΟοΙ. 214, 1.17. ει τν «ω» ι»»»ι«. ΚβηκΙεηι $ερΐρη3Γϋ

ηυπιρπ Γ3ΐίοπρπι γριΙιΙιι ΊΊιροι'ογοιιι8 ΟιιΐίΙ. 50 ία Οβηε-

8ΙΠ : τάς μι» χριϊς ανζίΐτϊτς ιΐς τάν αόξο,οιν του γίνους- το 81 Ι» χό αιριχ•

*4ν *'.ς Βνσα*. — Ι,. 37. Ι*ΓΟ ιατ'ντοι/ι-.-νμινΜν, ΓοΓί. χαταοτο^αζο•

Μι», Ι. ε. πηήκίητα $ιά» άερταναηΐιαηι 8οήρΙηταηι.

ΟοΙ. 216, Ι. 13. ΥργΙιλ βίε ιίικροΐιριπίΐ ι;<•ιινι-ο : ΐνη». »αΐ

μά, ρο'Λ'.μινοις μν^ι τ» όοχαλμ» άχ;οχχιχίζ-.ιν χή» Ικιβλαο'ή 6ία*, μι{τι ' α}χ-

ράν χά,ν γλνΥτταν 8ιατηρ«1ν άαο όρν <*, »*, μή άνιχομίν ις μχ(τ• ίργήν βΐρ.Ι'

*■( «μ τ.* ..σί•ϊν. Ι ΙΙΙΙ1 9(1(1θ : μτ«ι όταν ά8«ηϊί.σι γι•->*ίως «Ι^ν, «β Αι•

«»ίιο•α .«Ι ο,-Λ V,;""». 610. Ρίΐβί ΡΙ1ΪΠ1 3ΐ|(|Ι|ί(Ι ;ιιΙιΙ;ιΙιΙΓ, 61 νΡΓ-

1)3 ΡΙΙ3Π1 (ΙΙΙ6Γ (1ίβΡΓ;\ΙΙ11ΙΓ, ΙΙΟΠ βΠ(, III ΙΙΚΊΙΐΙιΓ.Ι ΟΠίΙίΟΙΙΜ

»ρΙβ ίιιΐΡΓδΡ (ό!ι*ΤΡ3ΙιΙ, 86)1 :ι1ίιΐι! ρΓΟροηεΙιΐΓ , :ιϋυιΙ

]>ΓΊΠΗΠΙ(|1Γ, ΠΙ»Ι|ι!3ΐΐΙΠΙ ΟΐΗ$Ι( (Ιο ΓΡΓΡΙΙιΙίί ρηΙΙΡΙΐΙΡΓ ίΐ)]ΐ>-

Γίίϊ βαΎΡΓβο,ο ΪΙ'03 ;ΐ(ΜυορΙιΐΓ, ςυί οειιΐοβ 3 πιυΙίΡΓίΙ>»8

Γογπ)ο5|5 1ϊ«ιί\(υ8 5ροοίηπι1ί» ηοη εοηϊΐεηΐ. ΑΙ ςιιβιη Ιι.τκ

«-?',σί:-.»^α ? — Ι . Ι 3Ϊ» ΐπίο. Τα ιιίηηρι ιΑν μα>•, .τ ^ νεί

ρπ> «ρ-;«««ι?,, ««ρ-;»,, Ιβ^εη^ηπι οεη^εο, νβΐ ρτο μ<λνί.τ•», μ•-

(ΌΙ. 217, Ι. θ0. Ι.ΡβΟ : ήμ!ρτ(, Ιν.οιίτ» ιή« γέινναν, ι«1 ιΛ

Ιντινλιν ΐΕτ.ηίώ.τος «νβ4ς χ^ν τι 9«ί•βότητβ κ«1 τή» χαοντΜ^ν 8ύν«μ'.ν,

«>«λοτνζί«1«ι τή; φριιιή; ταύτας ι α- 1 "τ,; τ γ, ν ιί«.).ι^3ΐν , κ«1 •,ϊί«

ιίί»•ιιΐ, ιΊι• ΥιιΙρϊ, υΐ ηιίηί ΓβΙϊκίο ηυΐΐβ βΐΐ, οιΙιΙργρ, (ΙρΙγ.ί-

ηβΓβ, ιηυΐ3Γε ^ο»άηΙι Γοΐιιηιΐί.•, ιΐιιπιηηοιίο ϋΡΐιβιΐϋ γοιππιο-

(Ιυι ε( εοιικηΐιηευβ ρΓΒοίίΐυτ. Νοη ηυΐνίβ βίο βυϋρηΐ: ά,ιι-

9ίβ μϊν Ιρανός, λογισμός 81 όχνον οΐβΐΐ.

ΗΟΜΙίΙΛ XXV.

Γ.οΙ. 218, 1. 56. «λλ' ι-„ί>(, βίε. ίοηβιιπι Η.νρΡΓίιηΙιιιη.

ΓεηιΙεΙ εηίπι οηΐϊο ;ι!) ηοε υκςκβ Ιοεο ιά ηχε νεΛα : !λ

τ•".το «γ,».• κβι 8. ί» ΐτ«ν χ., νεΙ ΕΐΙΙεηι αιΐ (ώ »ιΐ 8 δι«-8γτ,(.

ΙΙιίιΙ. ΝΙιΙι.'ΙΙΙΓ Ρ88Ρ |ΐ|3|υ•ί ΙΠΙΡΓ Γ(α»,; ΓΙ ;ί,, ((ΙΙΡΗΙ $ίε ρΓο

ΙΡΙΙιρΟΓΡ 6Χρ|6Γ6 ΟΟΙΙΟΓ .' ΙγΙ «-:«*, /ρ,ν.„ ί:,;>.ι,ι. .;„,!( Γα^-..

ηη. ΐιιπί ρπι^ΓΙ'ιΙίιΐΓ . ,;ϊ, ,ί-0-,-.ί., ίιι Ν'.ι ί» 1:4/ άηχα».

•« .,ι!εΙεΐ3 ρ3Πΐΰυΐ3 «ι. Νρι]ιιι• ι-ηίιιι 631 1η •-■ >ιιΐ •• ν ' ■• Μο-

8Ϊι, ιΐ'Μ- ηΙϊιιιιιιΙ Ιιίι' Π3ΠΡΙ ιμιοϋ »μ»1. ΑϋΐΡΓ ρΐ ιιΐ ΟΓβνΙιιι,

ιιιιΐιοπ'ΐΐιιρ πιιιι ιιιιιΙ;ιΙίοηρ, ΪΙ;ι ορΙιιοΓ ΓΡιΙιικ : τ« Ι:, .ν-,,ο,

Ιιίι- 3ΐΜο ιΐηηΐιχαΐτα ει α(π%*, εΐ ρΓΟηί, ηοη ηι,-ιμηο Ιιρμιι'κι

ΗΐτίΙΐιι Ιιΐ). Ν3ΙΠ ΙΙΡΡΡ88Ρ ΟΓΠΙΙΪΙΙΟ ηιϋιί νμΙιΊιιΓ, πι ,ίγπκ:ι-

Ιίυβ «ΐήιιΗ, ηιιΐ Ιοοο ιεευβΐΐίνί αϋΐ|υϊ(1, νεΓοιιηι ιί;.

(ι-• 8Ριρΐ3ΐ|ΙΓ.

Γ.οΙ. 221, 1.47. ικ< <>•τ->τκ μ>Μιύιι : ί. β. ι;»ί7»ι ινιπΌ ατ-

ϊιβάο ΐηιιΊιΊ, φιαηι ναηο ατίίβαο αφιτηίχιιίατ . 81ο ίπιη

•«•<■. -Λ* «1 ι-.4:ν, τί.» τι•.» Ιμι)•,ίι•/«ι, 1'ϊίΐΐ ψΙ/ΐΙί (ιΠί/ιπη

ιΊ Ιιοηιιη ηιογρκιη 03'/Γ?ί.Ή* !)', ΐΓ«<7απ'ί. ΥρΓουπι μ.•-..

8.;- ,ί|ιπιΙ (;Ιιγ.8ο•;Ι. ϊιΐίηιιοί Ιυΐιρί υ8ϋ3 ο1>8ΡΓν3ΐίοιιε <Ιι-

βηοϊ, νείιιΐΐ ηοε Ιοεη βΐ ββρβ ιιιΓγβ.

ΓοΙ. 229, Ι. 6. δυβρβεο πιίΐιί 681 ιΐίρΐίο «,1;α»Λτ.ι, ρπ>

ςυι Ηΐι1ΐ5ΐί ΙιιριηΙιιπι εβηβιιβΓίιη χηρΜιη, Ιιοε ηιοΟο : α>ν •ι

■αϊ ^ τνύμη «κ*•α τψ< νναιν, |Ί* ι*> τ•6 Αιαχόταυ ατανη• τνΟτο «ατο••

••»ι ι,Λϋ,, Ρΐε. 8ί(:$ιιρΓ3 ροΙ. 03, Ι. 1, »ί ι-,, ,, ?;,ι; ονα

44 /_•!•, 4ν| γ»ρ Ιανίι» Γά>ιις ν««»ι α.ι•α- ιΛιο ί •^.ο>««•α τ^ς «οοαιρί*

*••*( •1ι '-ν αατ•*•!».

ΙΙΟΜΙίΙΑ ΧΧΥ7.

ΟοΙ. 223, 1. 9 ;ι1) Ιη.ο. Ρίο ..χ-;, Ιε£6ηαΊιπ> βυβρίεοΓ ,-,ιρ.

τ• ί ΛΐιΙ ηοη πΊ88Ϊιη1Η$ βίρτηϊΒηΙίοηίι νεΗ>οπ) ιΙΙηυοι). Νοη

ριιίπι ε]υ<ί(1επι. 86(1 ϋίνεΓΚΡ »1φιε »1βο ροηΐηη» ηοΜοηί8

\ΡΓ|)3 Ιΐίΐ' ροΙΙΡΙΙιΙϊ <Ιβθΐ3Γ3Πΐ > Ι -.«τ., κά.,1^, (]||.•|. ρΓοίίηΐ.ι

Ι)ιιΡ3 86φΐυηΐΛΐΓ.

ΟοΙ. 231, 1. 18. τβ, ι•»»:.!. .. ΚογΙ. «-., Γρώ^». Ηορ εηίιη

ηιοΐιιυ ροηνεηίΐ ριιηι αα>μητ>.

Οιΐ. 232, 1. 43. 1)βΙεη μ,; ιιιΐβ τί «-.ι...» : £1 (οηαη φκν

4ΐΊίΟ!ίΙΐΙΓ ΓΓΗ«ίίίί/« ΗΙΜίι (Ρ »«/»! ,ι' ίηώίίίΐΐίΐ,ιΐί ίθψΙΙΙ(ΙΙΙΗί.

Κίρ 8ΐιρη ιΙίςαοιίεβ. ΙηΓη Ιιοιη. 27 : τ-, .ι,;ί; ■>)■.>!• τβ>

(V*™* βντιιταβ βτ» Χο•ι*«μιν ς

ΟοΙ. 231, 1. 12. Ι)6ΐβο •.», <.!«<»> ιιιΐβ ί-ί.,,. ΡγοιίιΙ Ηιιΐιίο

ρκίπι ΓΡιΙιιικΙϋΙ. — ί. 30. ή τ*, ίΐίι» >ί««. Ιε^ο »,*/<.

«Μν 8->ΐ(4, ί. 6. €ΐ;ί.

ϋθ1. 235, 1. 2. Παρ" ύηΛ 18ι1». Ι.ΧΧ, 1-;•« »»5 ΙίΛν.

ΟοΙ. 237, 1. 7. Ργο δ.Γ,γ-,ν..•.• ιμιίιΙ μ 5,,,,, ίμ«.-.•., 0,υί3 |.ι-

συίΙιΐΓ ΰβ ΙεηιροΓβ ρΓίβιβΓίιο ? — ί. 41. 1)βΡ88β νΙιΙβιαΓ

ιατα 3Πΐβ τήν ττ^-,-ν.

_ ΟοΙ. 238, Ι. 4-1. τα•α•' 4><« Γορι^ρ•.ι»-ι;. Ι.ρ^'ρηιΙιιιιι εοη-

^^^^0 χά κ«ί' ήμα«{χ1» (ν6| τυγ(άνι»> •ντχβίίβ»-!••. Ι. β. ί.»τ«.

ί•ι(.χ•«. νρΐ Μ^,ί^ίοίπϋ ρΓΟ ^ττ»«οΐι»!.;. ΙΊρυη^υβ >'6ΓΟ

811, (1β5ΐ(ΐ6ΓΟ \ΡΓ||ΙΙ11Ι 31116 ΥβΙ ρ081 ρϊΠίρίρίϋΠΙ. 8ίί ίφήΤΤ,

ΙηςυΙΙ, η» οηηιε» Ηοιίται ρτοια αΰάάπίηί «ί Λπί>«ιβ *ηκη-

Ιΐ$, ηο$ ίη Ιυκ κιικηι οηιπί ιίικίίο ϊηαιιιώιιηιιιχ, αϊ ϋιο α$$ϊ-

ύιιε ρτο οηιηϋηα αοβηΐΗί ΐ)ταΐίιι».

ΙΙΟΜΠ.ΙΛ «VII.

ΓοΙ. 240, 1. 41. Ι)βε886 νκίρΐιιι• 3ϋςο1(1 «ηΐβ νεΙ ρο«1 > «-

γατιΤν, πίηιίΓυηι ,'.( χαύτη; ζήλ-.ν, ϊπΐ ΙβΙβ ηϋίιΐ. — ί. 49.

Ί « *».χιμώ. •!χ». ΤΗΐΌ.ΙοΓρίυκ 1>ε ΡτονίάίηΙϊα 1ιΙ> χ : Ιχοαχ)

5» ιί; χ.ϋτ'.υς 1;ί6τ,;ιιν χς:/; λόγους, τ8ρ( κχΐ νιρι χήϊ χου Ζηχτ^ο; τμΑ'

έοαν^α 4«ι[ν(Μ; μικρά ΑΊιξίλν^μιν, 8 χι;ά>αιόν Ιχχι μί;ιι-ον Χί,ς ΧΟ& *» 0>

«ιρ» χ•.ίις άνίρώβονς «τ,ίιμβχας. Ρν!1 γαρ •ντ»«, 610. ΝΡΙΏεβίΐΚ τ•Λ

•ύοι•ις άνΙρώκΜ, Ι'.'ι|). 42 : Χρινχιαννϊις 81 χαΐ χαυτα :■*» ά-αν-.β 8:4α-

>Μ| Γ•>νοι?κ ιικζι• μάΐιαχα 81 χ4 χκοχαχαν «αϊ 4ι' ϊι-ιρ€ολν βχλα->ρ^•

αίας άτϊττό-.βχ-. , Ιργον χής αρονοΐας , ή 8ν' ή;*»; έσνιμάτ: «ι; χοχΙ

θιοΟ. 11)ί(ΐ6Π1 : ».•ία>ρ γαρ χχ}; •α>ίχχ•; χχ •ναχα, 61ε. νίϋΰ III-

Γγβ Ιιοπι. 37. δίε. υιγ»;. <1β ΕβιιεΓίουβ νίΐίυπι, ΟβοΓΚ•

Ιίΐ.. π :

8εΛ ικηυε ηιιαιιι υιιιΐΐα• ιρεάο, ικε ηοτηϊηα φιιν *ίηΙ,

£<( ΜΙΙΙΙιΤΗΝ .' ΗιΥ/Ηι' Ι'|//|Η ΙΙΙΙΝΙΡΠ) ΓΟΗΐρΓί'Ηΐίΐ'Γι' Γί|ΪΓί .'

(?ηι•»ι 9ΙΙΪ *π>ι• Γι/ίί, Λ,ι'ί'ΐ/π' ιν//ί (νφΐοή$ ίίΐεηι

ΰ'ικβτΐ ηααηι ιιιηΐΐα• ΖερίιυΓΟ /ηγ/'ριι/μγ αηιια: :

ΑηΙ, ιώί ιιανϊ(βί$ νίοΐεηΐιοτ ίηαιί'ιΐ Εατηι,

Νοικ α,νυΙ ϊοηίί νίηίαηΐ ικΐ ΙϊΙΙοτα /ΙικΊη».

δίιιιίΙίΙιΙιΙΐΙΙΡΙΙΙ ΙΟίβΟ) 1813111 III «αρι.ίίσι-ς ΓΟΓΙΙ13Π1 ΓΟιΙίβΡΙΙ-

(13111 3Γΐ)ίΐΓΟΓ.

ΟοΙ. 242, Ι. 51. Χα) ».-.ν; ΙανχνΙ; ΙαιαφΙζι» : 1. β. Εί ΐΙ(0$ ίίΗ

αΚΪΚίΠ. 'ΠίΡΟρΙΐνΐΗΓί. ΠΙ ^ΟαίΙ. VIII, ρ3β 468 : ΚαΙΙα. ίγχ•

ΙλςυΙιρύα^, χόχι χ'. α'ηχιΐ Γ(νχιρ•α χ'.μτ,νηαι«|ι, «ς νν. γι ^ι«ίή Ι'ινχι-

ρίακ ΙανχαΙς Ιαιςνί^ιχι : ΓΟ/'Μ Π(*Κ»ΙΙ<Ι<, ΐΓΪΙ)ΙΙΙΙ:α Ι'.ιιιΐ'ΐ |ιί-Ι

«αϊ ίχι 8ΐι1)3ΙΙ(1ίΡΙΙιΙυΠΙ 1>α μάϊγ,ς. Κ•1 Ι.« *ά>;; 8π δίΡ ΙπΓγ3 ϋϋΐ)-

ίΙΙΙιΙίΙΐΙΓ .,-,χο, : ο,, ανχ•• Χ.ΐς «αρ' ί,;ών. δβ(1 Ι|1ΐίνϊί ΙΐΛ'Ρ. ΓαΓΪ'β

δυρρΙεπ' ροιρβί. ΙμίιιΐΓ ηίΙιιΙ πιυΐο προΙιιο, ιιρι• ίΙΙίρ.

0οί. 213, Ι. 35. Ργο ί»;ίχ.βή.αι ϊογιΙιριιιΙιιιιι Γογ13ϊ$ρ τι ι•

»ήνχι.

ΟοΙ. 246, Ι. 7 ηΐ) ίιιιο. Ρπ)1)3ΐ}ίΙβ 681 ».ρό »ί 3η1β γ. ίις

«)ςονάζιιν.

0θΙ. 247, Ι. 7. ΡοΠ. ϋΓΓίοΡΠίπΠΙ ί^Γ,αάμι.ος |1ΓΟ («ρα•-

>«««, 1)1113 Ι'Γ.Ι'ΐΡΓΙΙί 8ί<,ΊΐίΙϊι';ΐΙίιΙ ΙΠΡίίΐΙϋ ΙΐΙΙΙΟ ΙΟΡΟ (,(13-

(1γ;ιΙ. — ί. 15. ααοαί,ρίϋ^α. ΜίΗί νίϋΡΐΙΙΓ 6386 ρΓθΙρρ8Ϊ3

ϊιιιρίίρϊΐη, (|ιι;ιΙριιι Γιτρ ΓΡρρπο ,ιριιιΙ ΛιΙΐΡΐι;ιρΐΓ.ιιπ ϊηϊΐΐο

ΐ€(Ι Ιΐίοΐήα 3ΙΙ.Έ ρΤΟ ί7/Π8ίΙ<ΙΙΐ/ί ; ή ίμιχΙ,α, μιγΐΧι ;«^•1 ■-.

ιΐανιιμνίνη, άλλος άλλοις Ιί«χ•. χρ*»-«ι ιοί νίμ• ι;. δίθ ίίΤΡΙιΐΙοβ Γ. V, ) 8 :

ΙαχΛΐ νηνυμανι!.; 4γ*γχ(>χ)β -ν, ϊχχυ-ο; ΙκΙ χήν γνναΐκα χ $ αλ^αΐον χίϊΧϊί

Ιχ.ιμέχιζ•,. — 0. 47. 0»8λ γαρ 4λ1γ-.ς, 610. ΜΡηϋθ33ΐη 6886 Π3ΙΙ0

Ιι-ΡΙΙοηι-ΙΙΙ ΡΙ 36υ3(Ι3 ΐρ8(! (ΊΪηαΙ, 61 ΚτΙι,ι ι|Ιι:ι• 86-

ςηυηΙυΓ.

0οί. 218, Ι. 5. Ε« χα(< ολίγοι; ήμ'ρ"5 «νιαις• ΚθΠ «ΙΐιΙιίο ίρ,'ί-

Ιιιγ ηιιίιι ΙιΙί 3ϋςυο πκχίο Ιγ^-ργρ ορθΓΐΡ3ΐ : -. ί• γαρ 8χι <λΐ•

γος ΙαχΙν 8 χΑν ήμςρΑΚ άριΐμος 8 ντολςιΐΐόμβνος, 8ια χ-.ϋχο ά8ννα:ο« χά

χίμαρχαμίνα άχ'.χίψαβίαι , ιί βονλτ,νιίφςν μΜ;4• ά*ανή4χι. ΝοΠΙΙΙβΙ

Ρ3Ι1Ρ03 ]ε]υηΗ <1ίε3 Γιιΐκβε ΓβΙίςυοβ, ιιιοβ ηιρήι1ΐ3ΐι.ι εΐ3Γίιΐ3

ριΐ, εί 161υ3 (>ι-3ΐ'ηη'«. οοηίειίυβ Ηορ εοηΓίΓηιαΙ. Νργγ^ρ

(•8ΐ <Τ(,ί> ΟΙΐΓ.νϋιικίιιιηιιηι 3ΐίηπ)ιΙ (Ιίχί^ρ ρ]ιι>ιιιικ1ί, ιριιηΙ

00(1ί10Γ68 Π)ΡΙιΐ6η(63, ηρ ηοη 831Ϊ3 Ιΐ3ΐΐΡΓΡΙΙΙ 3(1 ;ιΙι1(1ΡΠ•Ι;ι

ρΡ0Ρ3ΐ3 Ι6Πΐρ0Γ|3, ΡΓΪ{;ΡΓΡ|, |1 3 ΙΙΙΙ'Ιΐι 1 1 1 .1 1 1 1 111ο ΓΡΜΙ-

03Γ61.

('.ϋΙ. 251,1. 42. κ«\->»»ιρ αχ 1α4.ιί»μι1α. 11ΡΓΐίυ•> ΓθΓί»83β

Μι' : *α1 όαχρτχςρ άχ 1->.8ιιξ»'•μι»α ατο-^ν χ'.Οτο χΜιουντις Γ Ι. 6. Ινννονν-

χςς- νβ| βίε : ιοί έονπρ «ν 1. αα. τάς ι-νιργιβόας ανχον Ιννοο&ντις. ον84

1«1 χά χηνίοατάν 9ίάχαι. ΡΙ('. ΙΙοι' ΡΙιίΐΙΙ νιιΙΙ 01ΐΓ.\ ««Ι . , Ί 'ίΙΙιΙ :ΙΙΙ1

Ρ83Ρ ΠΙΙΐΙΙΪΙΐΙΐΙΐΙΙΡΠΙ Ι)Ρ| ΡΓρ.Ί Π03 1)ΡΙΙΡΐίιΊΟΠΙ1ΙΙ. (ιί ιιπΙΙ.ι

Ι|ΙΙ3ΙΙΙ|ΙΙΙΙΜΝ 3(ΜΛΙγ:ιΙ ' |•θ}.ΜΙ:ι|ίιιΠΡ, νεΙ 3(1 πιίΙ|Ρ5ίιη3Πΐ ΡΟ-

Γοπι ρίΓίειτι ρβΓνείπΓβ ν3ΐΡ3ΐηιι«. Τιιηι ΙιριιρΙη,ίιιγιιιιι ρ.ΐΓ-

ΐίΐκιπιΙΠ Γ30ΙΙ, ίη χά ν,'8. ααρααχιΙΙ.τι• χά ιι•' ί.ίατ», χ, .ί » ιΙ<

χ^ιας γχνομο•, «αϊ χά χιταμ.ημ<να χ>Ιν, Μ'ιΙ ||30 ΙΡ^Ι', ιί Β ν).χ,|ι:«•

μ», ειε.

110ΜΙΙ.ΙΑ XXVIII.

ΟοΙ. 254, 1. 40. αιαι«νΐζα». Η1ρ πι3]ορ6 ΡοηΠϋρπιίβ ιιΙογ,

ΡΙ (Ιί(•η ρΐβιιο ρΓΟ 8υ•ι».ι;«ν Ιΐ'Κοη.Ιιιπι •η|ιχι,.ί>. ΛΙΙο«|ΐιίη

Ρηίιη ιΙ.1ΐ!νυ< «ναχάαιι 6ΓίΙ ίίηβ Γ60Ι0ΓΡ. Ν»ιιι 8<χ, <ριο Ι •« Ι,ιΙΝ,

ηοη ΓΡρίΙ ιΙ:ιΙίνιιιιι.

Γ.οΙ. 255, 1. 4 ..Ιί ίιιιο Ργο ι ά, ι. ΙρβΡίιΊιιιιι Γυιϊ »/.γ->ο.»ς

«αιςίν.

ΟοΙ. 296, Ι. 43. 4λλά χ^ν 8ρΙχ> τβν Γραγμχχ«. ϊ/'.ίχι χανην.

Γ.1ΐΓ}808ΐ. ΙΙι3 Ρχ ΙΙοιιΐίΙίίί ΪΗ /λι ΙΙΊΙΙΙΙ : Τοντ» 8 •ατχ>χμ» τον

ά«ί«τ«ν, -β χρίαιις 1τ(ρας αςρΐ τβν «ρχγμάτοιν ί/ί-ν

ΟοΙ. 258, 1. 12. Ο»; αιιριάρ/ας 1«ιγ•άρι••ι. ηΐΙΟί )>αΙΐΊ(Ι) ι //(Ι-

ΓΚΜΙ /ιίκ/(( >Ν•'ιρι'(ί« : ηιιηί ραΐτίιιηΐια» ιιοιιιΐιιιιΐΐί Ιιι-

ΓΓ3 ϊιοιιι. 58 : Αλλ" όμ«Η καΐ 8Μΐόχιν ί.ί. τ. ΐ ι; ο^χχα- -ΐ^ι



~ί\
ΥΑΚΙΟΚΗΜ ΝΟΤτΕ.

ΠΟΜΙΙ.1.1 XXIX.

ΟοΙ. 263,1. 26. κ«ι ίτι <Λι 4κλ&ς ,.;ρ, χή» οΐ,οποοί«ν. Ι-ρ^ο

»1 {ιι ο!η Μ αχραοίτς, ίχουι, βίε. ΥΗίο ΙίΙ;ι'3πί αΊιρϋείΙβι- ρεο-

γβΙοπι 681. Ρπιηιιη•, «»*«,;., πιυΐϊΐυηι ίη ω^, ει άεπκΐβ

ηιΙπΊΙι ςιια?άηπι δςς. Η«ε 681 πιβ3 εοη,ϊβεΐυτ* : 61 βίιιβ

«υιΟβεΙυπ», αυοπι Ιϊΐκίβιη βχίΐιιπι β ΜίΕβιιαϊίδ ίδΐίιΐδηιοαί

Γρρβπβιηυ8? ΑΙιΙβΓ (ο2ΐιι δοιηβΐ εοη|βείδ8β ηιιη ΡδΙ&βίίβ) :

«μ όχι •&» ά<ρα:ώ, ΐΜ-.^ί,»,, ,ή, οΙν»ο»«ν, άχηι, 6ΐε. Ιΐΐΐίίΐ ίίΐτ^.

»**, ροίοδί βΙίΗΐιι εοιι,ίιιιΐί;! «,λΛ,. • Ιοοβ κοίηιιι ΗΟίίιαηι

11/1.

ΟοΙ. 266, Ι. 43. £.4; μί™ γίνονται. ίηβΓίίιΐδ Τηιιίεΐβ : ,.■-,

Ά χ4 *0>ιτιχ4 τής ουβΊχή; ίτί>ιχ3 ί :ϋ?ί ,; : ί. 6. χ.,ρι χήν ονοιχήν "κ»ρ•«ν

««ιιγίνιτο. ΝυΙΙο βηίη» πιοϋο 3«8βιιΙΪ0Γ θπιάίιίνί. νίιο II.

ΝίερΙΐίηο, ςιιϊ ρΓΟ ι,ι«το, ι,,-ΐκο δεπίιρικίιιιη ιοί ηιοηεί.

<.:εΐ6Γϋπι, ΐιΐ βιψΓα 3ϋευΙ>ί ίη δίηιϋί Ιοεο πιοηιιί, ύεβϋδε Ιιίο

ΜαεΙϋΓ τούτου : Ιν4ς μόνου γίνονταν, τοίχο».

Ορ). 267, Ι. 9 30 ΪΠ10. Λλ,Ιώ, τ4Ρί μίί, Λί.ίρκί, ίστι οαΐμ-ν;

Η3811. ,«,* μ,«„ό,τ„ν ρ.1{? 191 ; 4 ίΌΐμ•.»51ν, •λςΐ«»ς• „ {. μ,,ύ»,

χ4 αυτά λάσιων, ον{ι τ•.» ΙλίΐΜαι άξιος, αί.9αιρί.<• ίαίμονι «ροοιια.

λαΐτον.

0οί. 268, \. 51 δουν τ4 ίχ-,-α ήχο,. ΜλΙϊπι ««ο» ι^• 4,υιβ, δίηβ

<»«, νβΙ τ4 ίο' Ι*•-.4» τ>ο». χίηε ί«ι». ΙιιΓγβ Ιιοιτι. +7 -.«β, τ4

ΐ«ον ιΐ, βΐ«όγ ι•ρι4; Τ'Λ Μΐ54ί ίτί,ιτο. Ηοιη. 64, ίη Πηβ : τΛ(\ το»;

άνιλόντας αντ4ν, το γϊ ιΐ; αΰτοΰ; ηχον

ΟοΙ. 271, Ι. 14. ΜαΙο ί,ά ιού; «.ν-'»; . νβΙ !ά τβ. <ίνί».ι.

«»ν ™4ς, φιί3 ρθ8ΐ63 δβο,υϋιιι• «,■ ής ,:Λ4; ,-,λοτιΙτχ,, 61 ρ;ιιιΙο

(1081 4Υ ήμί;. Νοΐ3 ρΐΧ•ΙΡΓ03 .■,,αρ,ατ,Ιυι 61 ιύλογΛται εβΙΙ)

δτβ,ν.

(Λ1. 272, 1. 31. ίτιρον οΌνλιίας ΐϊ.-,ρι τΡ:μ,. Οιι^ίυιη 081

ιιίΓυιη ιίιεΒΐ ι.Ι)Γ}808ΐ. δβι-νίΐυΐίδ ςιιοιίϋϊΐη 6Ρηο3 βδββ γρ-

ΚΐΐϋΓβ, »η βιιΐ) Γ68»ο 6856. Ηα^ Ιβπιβη ριιΐο αβ δοΐκϋιίβ

η.-εε ιηΙβΙΙίβ6Π(Ι:ι, (ΐυ3ΐη (]ε Γε^ε ίρχο, ΙβπιβΙδί ;ι1) Ληΐί"οηο

Γ«Ββ ηοη ίηβοιιβ οϋπι ϋίεΐυπ. ΓαοήΙ, Ιββίβ /Εΐίβιιο, ,ή, ρ«.

σιλιία, ί,Τβ;θ/ ιΐ/βι 56ϋλιίαν.

ΗΟΜΠ.ΙΑ XXX.

ΟοΙ. 273, Ι. 9. Ργο ίστ»ν ηεδοίο »η ϋοπ&οΐΝΐυηι ροιίοδ 8ΪΙ

ίλ«ϋ»., ςυΙαεοηΙίηυοδεηυϊΙυΓ,Λτϋ» ,»^,..» α; !ψ,5 ι-,.,ψΐ.

»..-- : ΙηκιΟηη, 8ε. τ| ΐΜΛι, δίνβ τ«Ις όλ«4»ι. Ηι)ϋ() ΐ3ΠΐεΐΙ 3|-

ΙβΓ3ΐη Ιεοΐιοηειη ρΓΟΓδιίδ τειΐείο, ςοίβ, ϋΐ αΌοεΙ ΕηβΙβ-

ΙΙιιυβ πι Πιαά. Α. Ι'>οοβη. βϋϊΐ. ρ3({. 98, ϋπ. 6 : ει, μΐ, ,4,

λι;λέ,« «νΐ|«ί»ιι.ι χ«τβ6«1ν0Ι«Γ1ν οΙ ιι)ίοντ•ς, ι1<; {1 τ4ν ίΡμ.» Ιριτμ«Ι; »«-

«■» β»1 ϊή» ντ.α : Ληιίιηιοι, ί. 6. πΛ,?:,,μΙ„.,., ,4, Ι,χ,ω,. ΚεΟ'ρΙίηΐ

ι^ιΙϋΓ Ιεεϋοηβηι Ιιίε τειίηεο. ΟιβΓϋΐη ργο ΐτ».,α»«, ςιιίίΙ

81 ονΓ«ι;μΐΛ.ν, ί. β. νοημίννν, «Β^ομίνο,, ]β^3ΐ|1Γ ? 1ίί>ε δΙΤί^Ο

ΙβιιΙαη<1ϊ ΙβηΙιιπι κχρΙοΓβηϋί^υβ εβιΐδβ, ηοη βιιίειη αυοϋ

εοι^εείιιπδ ηιβοβ ηιαΒηορεΓβ οοηβαβπι, 3υΙ άίζηα 638 ρυ-

Ιβηι, ς(ΐίΙ)υ8 ςιιίδ ίπιιηοΓβΙυΓ.

&)Ι. 274, 1. 39. Ι,βυο π.,«ίβμ.», ,,ι ;« τβ., ρ,ίίντβν η(ί ιΛ

μ««ίΙ>υ Μ-,0ο1,( 1,»•.«™μ,ν (ψϋ, ,ήν (1-άκι,ν, αΐιτά ιί «^«^τον «νιγ»ϊ-

•μίν«, βίο. Κοπ Γβειο βηίηι ϋίείιυΓ «,«γ«,μ,.„ «,ρά Μ^.

«ΐω; : ει ρχ εοΙΙβΙίοιιβ δίηιίΐϊιιιη Ιοοοπιηι ίη ρΓχεβϋεηΙί-

1)ΐΐ8 ηοπιϋϋδ 013618 ρβίεΐιίΐ, ηοη ΓΓυβίΓΒ Ιικο 3 ιηβ ηηηο-

1313.

ΟοΙ. 276, 1. 9. Ρηιηηιη βιιχρβοΐβ 6•.1 ηιίΐιί (ϋοιίο μ»«-

.««,πυΐΕ ροΐιυδ οοηνεηίΐ „ι5 ρλ..?,μ!.,; ει ^τ,γο,ώ,ί. ει

«Ιρίηΐΐβ ρθδΙμ«•ϊ1τ(»•ιή5 ζνής μιιάστ.»» ρΓ0ΐ)3ΐ)ίΙβ 681 3ΐΐΓ|υί(1

(1ββ85β , νβΐυΐι ηβ;ε : «^,,;., ^.,, : ρΓ0 ^μ•.•., απίιΐ δι

1«αί;»9α1 ?

ΟοΙ. 278, 1. 15. 8εη5ΐι μι.ί.Ι.ίιΙρ βίο Ιβ^ο : ει ρρ.^ « όμι.

«Ης η^ύτη: >--/«αν-,ντς|, Υ'θΙ ιΐ Ι-' ίΧίγιν Ιρίνο/ όμο> , 610.

Οθ|. 280, 1. 28. ΙΡ£0 γρά?ων ί?„;0.ς Β,γι. π^,,-μ,,,, ι,

ιι««1 χι•.ρΟ ίν «.ιΟμ.:ι. Μή ,λί^,, μ-; .,,, „„!,, ίχ,ά ,α1 μ„• ίγ?.Λν!,(

8!« •»β;5, «λλά χαΐ ί» «ί.ϋρ ί•, ψ»^, 610. ΝίΙΠΙ ςυί μ„4 άγ »Γνί«.

ί.τ,««55 ρΓ603ΐιΐΓ , ηοη ροίοδί άκί Ιίη^ιιβ 8θΙϋ•ιι '

63Π.

ΡΓ6-

ΗΟΜΙίΙΑ XXXI.

Γ.οΙ.282, Ι. 1 Ιη ΙΗ. κ«ι τ», κ.^, «ο, Μ« «&»;. Π3 ε ηοπ

ΙΊϋΙιοηΙυΓ βρυϋ ΙλΧ ΙπΙεΓριείΟί, υΐ ηεο ίη εοιιίοχίυ ΙΙο-

0Γ3Ϊ0.

ε°».1• ϊ8ΐ'.Λ 6• Μα1'Ιη "»•• ,4 «* ί^τίττοντοί μίγ,ί-., ίβ.

«4,. Ν3πι ΙιαΡδ ηοη γργπ ιηηηοΐαΐαηι, 86(1 βιιείοΓβπι ηκιιιιΐϋϋ

ΓΡδρκίΙ. Ργ;β16Γ63 ΓβΙ ιηηιιϋΒΐ»! πι .ΊΒηίΙΐΜΐ0 ρΐιΐδ Ι'ΒίΡίν ηο-

ΙυβΓβΙ 3ϋ (ΙβΙβΓΓβηϋϋπι βιιιη, ο,πβιιι ϊηηίβηιΐιιιη. ΑΙ. ίν,*

<ρ4< τ» ιΛ 1«ιτά•.»οντο( μίλλον, ή «,»« ι4 τβν, 610. ΡυΙΟ βηίΐη

ιίλΧί» β Ιοεο, ηοΐ οΙιοηιιπι ΡδΙ, Ιιιιε ΐΓαιίίΓοΓρηύυηι. \..

Τκ μ. «ριστιλύ; ί. ο. Οα'α /««κ* ηιβιιηι <•ΐίΐ•«ί)ΐ7? Το!ι!

, Ιο ,

δ'
XII, 13 : 0«ι»ς άχιλίών «ριστιϋιιί τ4ν νι»ρ-;», «ί ΙΗΟΙ/ΚΜΙΗ ΜΙΗ-

ροηβτει, Ιιυηαφω εμ$ αιταγβι. Ηοο ρηίιη βδΐ τ.ι(«ηΐ\.

»ι,ν 0Γ»ερ, υΐ Ι.αιίηε βρυϋ ΗογβΙ. ΰοιηροιιεΓβ,

ΓοΙ.291, 1.50. πΡ-.5«λλ=μ.•«. ΑΙίο,ιιίιΙ όίείΐ, <]ΐιί τροί.ΐκ,ύ.

μ.(. νιιΙΙ, ρΓορίΡΓ Ιηί.ίμ;»,, αυοϋ ρΡ33ΐβ(1ίΙ : 8ρ<1 ρΐιΐδ, ηιιί

ι«οχ ρεποϋο δΡα,υυηΙιιι•. ΡΙεηβ ρηίιη (ΙίϋΐίιιεΜο ίηΐΡΓ.ι-ι«

ι•Ι .«ΐ(1ρ|εη(ΐ3 681, ε]ιΐδ()ΐιε Ιοεο ροιιρικ!» 8ΐ*αίδΙίηεΙίο. —

Ι• •ιη κ,ί ■(μ,ΐΐ!,., ,ίΐ,•, )»;,-, ϊ^^,,, οι0. Νοιι ηο^ο ΙΊΐΓ.ν-

δοβίοιηιιιη ΙβΙιί ροΐϋίδδο, ίη βχίρηιρίταΜ ρΓχιεηϊιη κεηηο-

ηβ, ιρυΐειιι ηπηο ηι,Ί^η;ι εχ ρ.ιηβ Γιιίδδβ ρ«Ιο : ρειΐ ηιοβί•!

εΓΡϋο, 6181 ΓβΙΙογ, ΙιοπΡδΙβ Γ;ιΙΙογ, ιιοιι Γ.ηΓ,νδΟΐΙοηιί 1,ΐ|κιπη

ηυηε Γηϊ'ίδβ, δβο1 ροΐϊυδ ΙίοηΓίοΓυηι, ο,ιιϊ βίίςιιίίΐ οιιιίιριίηΐ.

3υΙ ηιυ1.ΐΓίηΙ. ΟιηίΙΙί ροΐιιϊΐ ρο8ΐ ί<»ά;„-.« ηΐίηυίά1, ο,ιιο»!

Ι,Βΐίηο νρΛο ρηιίροηα-β ΓΡβρηη,ΙεηΙ : ιιίηιίπιιιι ι^ιψ* -.*.-

»ι«ι, 3«1 Ιίΐβ ςοία1. Κιιτδΐΐί Πργι ροίηίΐ υΐ ϊηευΓΐ;ι ΙίϋΓβπο-

Γ11ΙΙ1 ρΓΟ χών ί»ν«μ•Λΐν. τι ί/νίμίνα. 61 ρΓΟ τ* ίψιτ-άιΐΛ. τβ» ί,,-

τ.τ»μίν«ιν δεπΙιβΓΡίιΐΓ. υΐεηηηυενεΓΟ $11, 80ίηιιΐ5 ηιιίιΙ νυΙοβ-

γϊι Οιγ/8081. άί:εΓ6, βκ,ιιβ ίιοε ηοη πιυΓΟδο Ιοείοπ 681

83118.

ΙΙΟΜΙΙ.ΙΑ XXXII.

ΟοΙ. 29ο, Ι. 50. «ττ«χ»ήνιι : ί. β. ><,τ«λϋσαι. 8Ρ(1 ΙΠΡΙΙιΙο Ιιίε

Ιοοιίδ ναεαΓβ ηοη νίϋβιυΓ. 0υοείΓ03 δίο Ιε^εηιΙιιηι εειιβυε-

ΠΠ1, ι451 όκ.κ ««ταχίιίιι, νβΙ χατο^ί, ϊχοντ«, νβί ςϋΐ χ,τβγΐρ*.,

'.-νι χαταχθήναί ^υντ]9(ίη, ϊ/ς»:α.

ΟοΙ. 297, 1 28. τήν φνοιν ϋιγχομίν,». ΡεΓςιΐίΠΐ βίρραηΐΡΓ «

ψιηι ω^ιοΐίΐ ΊίείΙϋΓ, φΐ»ιιοΌ νίηείΐυρ οι δυεευηιυί), ιιρο

δοο ηιοΓΟ ρι-ο^ΓβίΙί δ;ηίΙιΐΓ. Νοη 308ίπ)ί1ρηι υβοηι ΙιβοβΙ

νρΓόριη Γ/.ιΤΛομ«ι, ίη Ηί8 ΙοευΙϊοπίΙ)»"!, ο,οηβ 5υ1)]ίεί3Π) : δ»ρ.

Ι, 5 : *ι>ον γάΡ Π.ιϋμχ -«ιϊι ας •ι(ξιτ«ι ίΛον , <«ί άΓ*νι?τ»>:-ιι• 4<•

λ&τιβμΰν άσ-Μταη, χϊ'ι Λι^βΐ}σιτ« ίΐιλθαύβτ^ 44 χ•.«< : ί. 6. βί 31ψ€Γ-

ναιϊύηΐζ ίηϊψιίΐαΐβ, ηοιαΐ νίεΐιι (ώίϋίί, νρΐ άί&αάίΐ, ηοη

ηιΟΓίΐΜΐιιτ ιΐιηήιια. 8ίο »ειίρίβηαιιπι Ρ850 Ιιοε Ιοεο. ρίΐβΐ ε

νρ.Γηίδ ρΓ3»εο()βιιΙίου8. ίίΐΓ,νδΟδΙ. ΙΙοιη. 1 πιΙ ρορηίχιιη Λιι-

ΙΙΟΟΙίεΐΙΗΙΗ ■' ΚβΙ ττ,ν ψ.Χ'ϋηψϊαν τή< ψτ^.; ινχ ή γ•:ι ή τϊ,δ σώ;^ττ-,ς

«?Ρ*σ<!χ : ι'. β. ιιηη νίιίΐ ηηη )ιιψινίΙ ΙιΙρί» Ηοιη. 31 »'«

αιίίΙΙΙΐ. ; Τούτον ή α.βρι * -η γιοι;- πο'>λα'ΐ( τ4 μ<-«λα ια-ι^Α^ζι,α. κ«

ιοί; ιχάιτοοι» ί ί,7«ται ι ί. ρ. ΐΊΐιο'ίκΓ. Ιιρπι 11 οιιι. 59 «ι ΜαΜ/ι. ;

Κάν ϋίλίμ-^ς *»τϊλά6η, χάν λιμός, χα* ί-ιρ-.ν όι:'.ΰ>, τίντα Γ',ίτιιτβι »1

τής •ύγινιί«; ϊ^ή^τα : ϋίγΐ!τ«ι, ί Ρ. •.'/ι5«ι. ί^ιιιιιρί πιο ΜιΙιΊμΤ

ΡΧ ΡΟ, 0,11(1(1 οΐ ίΐΐιγχϋ.τις, ρυΐΙι|Ι13ΙΙ1 νίΟΙί 6( ειιΙΙ»ί(Ίί 8ΙΙΠΙ,

ο"ί80Ρίΐ6Γβ 8•ι|ρηΙ ρ[ δΐιΙίΐίιιερΓβ δβ β εοιίδρεείυ τ» Ιΐι-ΐ...

των. ΙΐίΓΓί ηοΐΐΐ. 40 : Ίν« μή ιλίΤχΐ|-«ι ημών ή αιίι.ιια, Μβ Ι'ΪΙΙίΊΐΙΙΙΥ .

ϋΐΓ.νδΟδΙ. Μ 1'$αΙ μ/, εάίΐ. 8ανϋ. ρβξ. 609, Ιίη. 21, 26 : άλλ

ου ς τ4 μήχος, δϋτς ή ^βχο'Ίίχ ττ.ν ύμχτίρα-, ηλιτςι «ρ'.β«;χΕ«ν.

ΟΙ. 299, Ι. 52. Κργον μι ποι^; : ί 6. ™Ριργον, ι-»ριι»..

)ωμ«, 1)1 83?ρβ ΙοΠ,ΙΐίΙΠΓ ΤΗρΟΟΌγΟ•» Ι'ΓΟΟ'ΓΟηΐυδ Ιθ!Γ35ϋρ)ΐΙ8

8υίδ, ΤεΙηι&ΙϊοΙιο ϊη ΝαάαΙ) «ί Λ*ιι«1 ; βχίο» η>ί( ιάρη»*, Α*ί

μ»ι, ρλιη» : ί. β. Ό'κ ηύΐη, νΉΙακ ΗΙοι αΐ> Ϊ0ηβ εαΐαίΐ αΙ>-

ίί1ΙΙΐρΙΟ$. ΙϋβΠΙ ΙβΐΓ38ΐίθηθ «Ις ί^λ : ί γάλ. '« ς*. ', μιΐ^,,ΐς

Σι»άρα ϊή; ίαήλ -άρς^ον ιίχτρίν ινρ:!, : ί β. α ^α«ί ΙΜ51ΊΊ1)ΗΐΐΙΙΙι

νι ιηοάιιηι οκί&ιιι (αχΙ. Ιίβηι ΤβΙταϋκΙιο ,ν< όο«ι ■« φ,»*, :

ΤοΙ μιβρ',1 «βτΡ4ς Ιιρωτάτοο, όβνιΐ πονηρι, φι.ιΐ; χαχιργϊτα, «νΐ' ζη «V-

λ«-ι «V, ίν»ώϊ τ4 χ(ί«, ϊρτ« μχ4ς γΙ>«ι|ι ιπχρίς ήμίΡ->ς, 1. Ο. Μ)«1

πίβι-Ζια (/ί«ϊ ΐΌί ««ι/ίο» ϊηίετεηιΐΐ, δίνβ ΓΟΜ^ιτίί. ΟΗδβΓν»

βυίειη ηίο τ4 ϊργο» οοο"6πι ιηοοΌ 3εε'ιρί, ςυο «4Ρ•Ρ1<,> ρπ'υ*

ΗΟΜΙΙΙΑ XXXIII.

ΰοΐ. 306, Ι. 17. Ηοο Ιοεο τβδ ίρδβ ιΊαιηηΐ ιιηηηιιΠπ α"εΝΪ-

ιΙργβπ, Ι3τη αηΐβ 5γ1?. ο,ιιβηι ηηΐβ •ρί< τήν Ι*»»•^,. ΙβίΐιΐΓ Ιο-

Ιιιηι Ιοευηι βίο ίιιΙΡΓροΙαικΙυιιι εβη^εο, 3ή ί,ιοίιιομίνοις, :ι.|

τούτο γίρ : Κ&ίι^ομίνοις. ιΐτπ μτ.-ι ήμίς 4χν^Ρ'Λ; π/:ι χροινα «?ίς

ττ(ν άχ^&σιν όΐϊΐρ χαΐ Χίχρι)νινι , 4 μαχάρι,ς Πκ&λ-,ς, λί|νν, Μτ,ίχνί μ^•Η/

4ο ίλιτί, ιΐ μή τ4 «)ι[>ονς ο,«-»ν ί.'χ,^ς (η) τ^ς 4ϊ4-η; ότι χ•.1η ,ό

χΡ4',ς μιν χβτβίάλλείβα•. ) ίγιτβι, μςβίιιοτ• 51 κον-ηβι• μ>[τι 1»μ4ς βμιλι:ν $ιϊ,

άλλ' ΐρ/ιβθ ι ΐ•ρ4; τήν ΪΛίίο/ή, ««ρα«χςυ«ζομΙν«υς. Τοίχο γ4ρ, βίε. Ηηε

πιιι,|ρ(-Ιιιγ.•ι δι ιιίΙΗΙ ,ίΙιιιι! ευιΐδρουΐιΐδ 8ϋπι, :ιΙ πιο ίρ.;ιιιιι

8:ι1:ρπι β Ιοεο 83ΐίδ πιοΐβδίο οχίπεβνί.

ΟοΙ. 508, 1. 6 3ΐ> ίπιο. Ροδί ίια^ηχτίζι,Οοι 30" 'ρικίιιιη ε^ι

:ιΙΐ()ΐιί(Ι. ςιιοο" ηοη ηιίηιικ ουιη δεηυεηΐίΐιυδ, ςιιβηι οιιπι

ρΓ»!εειΐ6ηΙίΙ)ΐΐ8 εοηνεηίβΐ. Ι^ίπιτ <]υο<1 ίυΙβΓρΓβδ 3ιΙ(ϋ(1ϊΐ.

πιίηί ηοη δβΐίδΐ'οείΐ. ηυί3 είδί βίε εοηβυΙίΙιΐΓ ρποπ ραιίί

8ΡηΙβιιΙίφ, Ι3ΐηρη ραΊβηοΓ β^ιι3 ρΐΓ8 ιιίΐιΐΐο ϊαϋβ ρπηίιι|3-

ΙίοΓ 3ΐιΙ ρΙοιιίοΓ ρΓιίιίΙοΓ. Οπού δι 5ίε ΙεμπιηιΐΝ, υϋ ]»ιη

εκο ρΓχίοη, ηιιΙΙβ ειϊΐ Ι3011Π3, ηιιΙΐ3 4.«χ.Λο»»ίϊ, βοο" ριίαΓ3

ευιη ρο8ΐεποΓί1)ΐΐδ ορίίηιβ εοηβϊΡΡϋιιιιΙ. 8ίε ίβϋιΐΓ : ί•.ο«η-

χτίζινίαι, 5(5 χοϋ; αΰτ',Ις ίιχβίρον-β;, οϊι μόνον λί^11" ■*** μί«'-ν Ιμ&ν Χ^ϊ

σου, αλλ4 χαΐ, Λ.β μίο-.ν τ3ν ποιμίνΜν μ'.υ και 4ν4 μί?ον ιών κοιμινην

σ',Μ- ή γ4Ρ Ιχιί.κν, οη»1, οιλονιιχίι, 61 Ρ. 1 V. 10, 11, 86,1Ρ''3-

11111 ρΓ(>ρ03Ι10Γ31 ΥΡΓ03 ΛΟΓ3ΐΐ3Πΐί 3(1 ίοΐυΐΐΐ , μή Ιη»

μ4Γ1, βίο. Οοηι ουίοιη ιΐυοοιίδ ίΙΙα ηιειηίΐΓίδ οοιίδίρηΐ, ςιιυ-

Γυιη ρηυδ ΡδΙ όε οΌηιίηίδ ίρδίδ, δεευηϋιιπι (Ιο ΓιιπιυΙίδ :

δΡΟΓδίιη ϋρίηορρ1!, υΐ ηιοδ β,]ιΐίί 681, ιιΐηιιηςιιβ πιριιιΙ)Γΐιηι

εχ5Ρ(,υίΙιΐΓ : ρπιηιιηι ν. 12, ει δροοηιΐιιιη, ηϋίη ϋβίίίΐρ-

Γ3ΐυΓ (ο"68ί(1θΓ3π «ιιίοιη ίρ53 οοιίδεειιΐίο οΓ3ΐίοιιίβ οδίειι-

ι!ιΙ Ι, 660 ,ΐιΙ ('( ί.

ΗΟΜΙΙΙΑ XXXIV.

ΟοΙ. 311, Κ 26. ί.-.ι,ΐον ΐλχ-.ς 8ίο «ιηαπϊ οοπογ : καΐ μιτ4

ίτ-Λν.ΰ τοΰ πόθου /α\ ζι Οιης τ^ς τρςί,μίβς ηρ'«ί(βί : ίΙΜΰάβΙ; χ4 τί,ς

«!ηί•ι.( ?ιλο: μ:Ιτο(, οίο. ΓΙ. β. Ιίΐτφικ ΐΐ ηΙ>&ίη& ΓΟΙία'ί/ΐΙ.

ΙΝεηιο εηίιη ηιϋιί υπιη,υαπι ρρΓδυ3(]ρ1)ίΙ 1ια•ο νεΓΐ)3, •:4 τ^

«Μτιΐίς ο•.λο ιμα αι. 3(1 ρΓ0ε3Π|ρηΐ ΓβΓβΓΡΠ(ΐ3 Ρ88Ρ. (,)υί(1 ΜΙ

τ* -.ή; ίΐχήα;»; •ΑοτιμιΙ>•«, ΟίΓΥβΟδΙ. ίρ^β ρ;ΐϋΙθ ροδί ΓΧρΙΐ-

('.ΊΙ, ΙΐίΐΙΙΙΠΙΙΙΙ : μ,τά ι:ολλί,ς-.ή;ία•).ι)ι->ς ίωρ:ί»"αι Ι!θ(' ΙΙΙΟΐΙο ΝΙΟΙ

εοη«Ι»Ι ΙΊίΓνϋΐ-ίΐ. πργ ρ;ιιιιιΙριιι Ι(Ί|ΐΐΓτιΊί ΙπΓηπιΙ:ιηπ ίό οΊ-



τ:.-,
ίηΥΛΚΙΟΚϋΜ νοτλ;.

νΓΓϋΟϋ, ΪΓΠΟ ΟθηΐΓ3Π03 υΜ18 ΐΓ3ηδΓεΓΤβ ΟΟ^ίΙιιΓ. Ι,... κ,ι

χρό τη; α1.ή«ως ά.αχ,ρύττιι, ΙΐΟΟ 081, 11011 «ϋ/ΐΙΗΙ (1(!ΐ Ιατφΐΐί

(,ιω; ρείίηιυι, κιΐ ΐΐϊαηι ωιΐβφκιιη ραιηηα, ΙιηιιΙαΙ αίηιιε

ρηνακαΙ. 11υι• ϋα ι•κ>ο Ιίπ,ηει ρχ εχοιιιρίο φκκΐ δοςιιί-

ΙΐΙΓ Ι χρότιριν ά αχηρΰςας , τότι ίφι" ο--.μΓ>χτο. — 1ν• οϋ. 1Ρ£0

καΐ ιΐϊώς ότι ό τώ 4Άιτβ.*τών χρωτιίων χ/'Γ•ϊ_.•;.τ>ας, μιιζόν*.* ικιτώςι.

-,βι \ (Ί ό τώ. τ: ρω τ ι ω-. -Λ Γ'.άΐτ'.νι, ΟΙΟ.

ΟοΙ. 517, 1. 7. Ργο«<^«τ»•«• »"" <1ιιΙ> Ιοςαϊη ΙοβεηιΙιιη.

8)1 χχφχτιιΜΐΧΙ. -' ϊί" Ι. 14. Ε ν.ιι δί μοι 1* τή; καιατάσια-ς τον Ιν

μίβω νρίν'.ν

ΓυΙ 3! Χ. Ι. 20. , ογ'.ιί ^ο ιϊί^ΟΓΡίιϋα οι ειιιοπίΐίη '3 ι-εη-

8<Ό : Ίΐχ'.δ μι,βι τί> Κνρ ω, χαΐ χαδ' ϊχαατον τόχ-.ν ί.βχ χαΐχβχήν.ι», όρη*.

χιι; αν.όν χ-.ύϊου τ.^ό Γ-άντι•-, Ιπιμιλούμ;-.©*, χα) νναιαο-τήί.10* οι-.οδ'.μοΰν-.α,

χα! τάς ιό/ ς ο α&ιρν.ια, χαί άκοατο'λιχόν νόμον χ'τ,ρ-.&νχχ, τόν χιλιΰοντα,

4. χα.τι τόί* ι'.Αχα6α:, £ χίρονχχς όσίο-,ς /ι1<'ς• Εκιιδή γ->ρ τήν οχη ήν

4τ<ζα-0 Ι, τώ &ίΜ »»τ' ά.α-ο'ά; Βιβή), Ινΰί*κ χάχιΐ βνσι.στήτΗΟ. ώχ',δ>

μη-ι τν Κνρί-•. Κ Ι τταλιν, Ι.τι-.δή ώ;•ΐ) αύτώ ό Κτί?•.'.ς. χχ'ι * ηγγιβατο

δϊ•βΓ.ν τή» γτ> τω στ-.ιρματι ατ,τ&δ, χΰΟ:ι*ΐ ίίΓ.ι? τή; γι-,ιντ,μΓη; αί,τύ

ίΐΐαγνάί;ς τάς'ιν;αρι«τία; ά ίςχτ* τω Λιον.ττ, Ε'ιδί; ιν,χ^ιβτον γνώμη-.;

•ϊδις ώτί/τ,ν ίτχιρω'μίντ,ν ; (ΊΟ. 1 11X313 νοι•ιΐ3 0550 1101110, ομίιιΟΓ,

ιιβκΐΐιίΐ, ιΊ ιιοιιιι.Ιιϋ ρι-αίιτββ Ιιίο (ΙομιΙοπιιί. Ε({0 ί(?ί1ϋΓ

δοιίδΐιιη βΐ δβπβηι ηΐδΙΟΓί»! δεουΐυδ, ΙεηΙανί ιιΙι•ΐηιιε πΐ3ΐο

π-ιιιριΐίιιιιι ΒαΊιίΙιειο, ϋεϋιο,ιιε, φιοβιΐ ροΐυϊ, οροι\ιηι, ιιΐ εΐ

(ΓΐΐΐΝροΜίχ πι δβάεδ βιιβδ Γεδ1ϊΙυει•εηΐυι•, 61 Γβνοι•3ΓβιιΙιΐΓ

βιιιίδδ». έιΐΓ Ιιοο 3ΐιΙ Ηΐιιϋ ΓεεεΓίπι, ιιοιι οριΐδ εδί υΐ βίβίΐΐ»-

Ιίπι ι•3ΐίυηβηι τεΛΙαιη. Αριια1 ϊςιιυιη ειιίπι ει ρπιιίειιίειη

Ιει-ΙΟΓειη ΓΡ8 ίρ«3 ηιβ ΠιοιΙε (ΙεΓεηιΙεΙ, ηβο (ΙίΓΠοϊΙο εδί, ουΓ

α1)3 α«](Ιίΐίΐ ίϊηΐ, αϋα ιιίιΐιτ ευΙΙοεΐΟ, ρβΓδρίεεΓε.

ΙΙΟΜΙϋΑ XXXV.

('.οΐ. 320, 1. 1 . ΙηΙβΓ μ.-.«ί ει <,>{<»« (Ιβεκϊε νίιΙεΙιΐΓ «>«,.

— Ι. 12. Γ.• ή*», Α-μν+η;, εΐο. ΗίίΙιιιη δίο εχρίεο, ιι-,ίτ,.

Τ6 τι^ίτ^ χ^ισίν, ΐ»« ημάς β»βμνι|»ιι, 5-1 άτ.ί ιής Χβλδαίας λΜνήλΙιν.

ί.πι.ίή γίρ, εΙΟ. ΑΙ. 3τι «** ιής Χχλίαία; 4ιΗ ιή' ΠχΆβυτίντ,»

}<•.,. εΐο.

ί_!θΙ. 5-Ό, 1. 38. ίΡί^Ο το•-->-ι••ν τώι- έ-Λτ^ιλιώ-* ι4 ;*'τΛ-4 ™Ρ*

τοΟ Ηι-.ϊ 1ΪΙί«ο. Ι'Γ;εΙ0ΓΡ3 )1)ϊ(1. ρΓΟ »/ η; ΙΡ^εΐΜΐυΠΙ ΙϋΓΐε

ϊή ι.Οι.,ί Ί'ΙΙΠΙ :ι1ι ,ί,χ-.'ιι 311 ί«.(•6» ραΓβηΙΙΐί'δίιι Γαοίο.

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ XXXVI.

ΓοΙ. 353, Ι. 23 Ρο^Ι ί»ι•τ,»•ν ΓεςιιίπΙυΓ ηΗηιιΜ ηιιοιΐ 8ε-

ςπειιΐία ηιιη ^ι>Ιοεβ<ΐΒπ(ίΙ)υκ γιιιιιιιί-ι.μ, νβΐυΐί Ιιοο : »1 <Λ%

*'} όν μόνον, άλλα χαΐ ιΑ' σάτιρα αν-Τ ϋ.

ΗΟΜΙίΙΑ XXXVII.

Γ.οΙ. 31ί, 1. 21. ττ> ΐιιίίΛν. 8:ι ρϊιΐί ,»> (ίιο(» οιιπι νεΛο

•γο ι/>ιφ|/ ('οηίΐΙΙΙ^υΐιΙ. ΡηΙΙΙο ρ08( ρΓΟ ίΛ-^-.α (χΐ(!ΐ3τ;«ιι ΠΙ3-

Ιιιιι ,„;.,:., νεί ί <)«0η•<. ιΝιιιιι ιό 1-ιΛιιΡ.1. ιιριιΐηιιιι ι•:ιμιιιι (1ε-

ιΙι;<ιι;ιΙιΐΓ.

ΙΐοΙ. 313, 1. 29. ΡοβΙ ΐβ-ίμινον 3(1ϋρη(ΐ3 ρυΐο Μο?ίδ Ιι.-ρε :

('τι χ^τ,ρο.ομήΐΜ, φησίν, αντν[ν. 1 II Ευ 1ε£0 ιΙ χ•1 «Ρ9«α£ώ., φν,βί', Ι'Ι**.,

(Ιείρΐϋ ρϋΐΐίιυια 5™. Ι'βυΙυ ροδί ρπ) <.<< νθν Ιθ({θ χ«ι νθ>

<.-,« ριρ.

('.οΐ. 3Η, \. 23. ίρ^εηΟαπι ρΓοενι! ιΐιιΐιίο : τβν α«»μ«-.»τ< «

1^(1* οϊ»χ ί;,.:ι τι; σΜματιχοΐ; 5αΙα).μοϊς. ο-'ί Τ'Τ.ν τ'^β',-.Ην ■ ο'.ΐ' ν

τή, ..ΐΛΐίαν, εΐο. — Ι,. 31.Ργο«ι ηοοεδδ3ΐίυ Ιερεικίυπι εδί

«οΐ, ρ:ε.

ΟοΙ. 317, 1. 1. Ιίεείο, ιιΐ ηιΗιί νίιΙρΙιΐΓ, ι< ΤΛν «ι(< τΛνΐ«γ<-

η» τ.γ.η-,',. <ν~ν. Ι)ΐ:ίη(Ιε βρςιΐΡΐιΐί Ιίιιβα ρΓΟ ά,α-., Ιε^ο «ι, υΐ

κριΐδΐι* 8ΐι : ϋοιιπι οιιιηϊ» Λΐίπιΐιπηιο Ιηπι ηοονιηΐρ ρηΐε'η-

είδΝΡ, ΐιε Ι'κ1ρ8 ρίιΐδ υΙΙ» εχ ριιπβ 1;ιΙ):ι«ΡΓεΙ, δΡϋ εχ ίίϊ,

ιρΐ30 ϋε ιρδυ (Ιεμο >ΙΒι α>>τ.ο, ι>γο Ε(4:«ύ ίν) (ίίοΐ3 Γυρτέ, εοη-

ΙίιΐΡΓεΙ, οπιηίηο βνεηΐπΓα ς»»? δρριιιιιειιΐ 3(1 ροδίρπιί, ει

εχ ϋ8 πΐΓδΐΐ8, ηπχ' .<1η ροδίοπδ Γοργό ρΓ3•«Ιίρΐ3, ΠγγιιϊΙργ

γγριΙργρ! ίηιρϊεΐιιιπ ίη ηεοεδ83Πθ ςιΐϊ! 3(1 δείρδαπι ρεηί-

ηεΓεηΐ.

ΗΟΜΙίΙΑ XXXVIII.

Γ.οΙ 353, 1. 39. ΙΊ ρπ(ΐΓ3 ουπι ροίϋοποπ&ιΐδΡ.οΙι.τρΓΟΒηΙ,

δΚ' Ιε^Ο 1 6ν^ ιις το 6τοιχχ έίιίχνντο μίγα, βδτ•,; ή χ•.« ^ιχαΐ.υ, βίε.

ΟοΙ. 3ΰ", 1. 14. Ε^ο ργριΙο ΟΐΓ}•80δΙ. ϋίχίδδε ^ιίοιί »;

ι-?5'ίι•,ίτ(.Λχν : .Γΐ'.ίομί-.ο; <οοσς1θ(σ>αί τιν'. βδΐ, ί Ιί'ΙίΚΊΐΙι Γ ίΙ VI-

ι/κ ;;. χ/ι•»- (ΗΗΐ «ί»;«» «ι/οι, οίβηιβηίβηι ΐΙ {αάίβηι α αΐϊιη'ι

ρτάΐκη ; ϊΡΓίίΙιιηΙε βιιιοπι εδί ϊεΜίηηιιΙβπι 1ίΙ)Γ;ιπιιιη β

ΙΓυηε3ΐί8 (Ιιι«1)ΐΐ8 (ϋοΐίυηίΐιιΐδ υιΐ3ΐη εΙΓροίδβε. Ροιτο ργο

τοοήτν,ν |Ρ},Ί•|1!||1Ι1Ι ρΐΐΙΟ τοιαίιτην, (Ί ρΠ) χα)ιοτά οιι (»'('!, III ίΐΐίί

ΜΤίΙιΙΙΙΙΙ, ηοιηΐηι) ι|ιιί(1 δί χ«ί:οτ••ν • '.' Νοίΐ Ιΐ'.πιιι (Ι Ι:ιΙπγιι ,

ιιΐι•:•»!, «ν.Ι τοΟ ίηι«ρι•ν. Π01Ι »>.■!•- Ιΐιΐ.•" )"Οι ('πΙΙΜΊΙΙΠ• :

νριΙ (ριί.ι ΟΐΓ.νδΟ'ίΐ. ρβυΙο ιιιΓγϊ (ΙίοίΙ Λ1)πιΙι;ιιπιιιπ Ιιοο υιιίεε

ΡυΓ:ΐ88Ρ, ώσ:χ τί,ν ).(«ην Ιχ.τοίώ. τ:οιή»χι, ρΓ(1;ΓεΓ( Ι1(]ϋΙ11 ρϋΙΟ ΥεΓ-

ίηιηι αείίνχ κί^ηίΙιι•;ιΙί(ΐιιί8.

Γ.οΙ 33Λ, 1 8 β6 ίπιο. ίε^επίππι ρηΐο : ίντόΐ., μονίί,ομιν,

8Ϊ0Ι11 ΙεκίΙιιτ ίηίο εοΐ. 8ρη. 1. 38. ΙΙί.ιΙιιηι είϊε δΐιβρίε τ,

ςιιρηι δίε ρηι ΐεπιροΓε εχρ^εο : 4ϋίτ-.»τ«, μ•:* τ^ν τοοχ4 ν

ιίτ,μι^ία. και το ιΐς τό α'*τ5 τ* Ιιιηοτν*] τρί-.ον «ϊ. <μβ άνινι/Ιήναι, Ιτβ-

ΜΙΜιΙη λ>κ•< χι'ι ίιά τ',ϋτο. Νίδί 1|:»•(' ;11Ι( ΝΙΐηίΙίϋ 3(Ιι1<1ΙΐΙ|ΙΓ, 1110

ρϊιο Γε(|ΐΜΓ3ΐ ΙργΙογ, (]υί(1 δίΐ Ιιίε, ηιιοιΐ ςιΐίβ δίΐ «ΠϋοΙίο-

ϋ•ιιιι ιιΙί1ίΙ;ι•. •Ιι>α•;ιΙ ε Ι (ΙεείϊΐΊΊ. ΑΙ. ί,-.ίχ.,-.ι 1τ«}ιΜΐ| )»»>

μιτά τ. Τ. Λ- χ-:. τό .Ιί το *ϋχ}, τι, 5 ■- ά. ά. μή μίγ* ^β'. ιΙ-, ά),Λ

σ-^τίΑΛίο-Ο•• χαΐ ΐαχιι/.ϋιτναι χτί διά τοϋτ:, ΡΙΟ. ΑΙ. ίιόγ-.νββ, χαΐ

μ«ά τ. τ. ο», χ. τ. •1ς τ. α. τ δ. χ . α. ΒνχνίχΙ^ννι, 4τχχ(ΐτ1νς, Λ^

τοϋτο, οίε. 1!3ΐιο ΙοοΙίοικ'ίη Γε.ίιμιίϋ «ιιίρρυιιο.

Η0ΜΙΙ.1Α XXXIX.

Γ.οΙ. 367, 1. 46. ΙίοεΙε, ρ:θτο5 γ«"««χτ'.ί, τφ τ»'««.ι:ηκί

ΙΡ^εΐΙΐΙΐΙΙΙΙ (ΙΟΙίΠδ δίΙ Ι^μινοι, ρΠΙ τρ•3:μινοι. Ν3Ι11 Ι/όμοαι ΙΠ :!-

Ιίιΐδ ΓΡδρυικΙεΙ ρβΓίίιιρϋδ μΓχοεϋειιίίΙιυδ, χ«ο.χ«ι^μινοι (Ί

χροχηλοιμίν^ι.

ΐ;οΙ. ;68, Ι. 23. ϋροδδε νκΙεΙυΓ >•* τ<» ϊηΐΡΓ χ^χπίρτ,»:, ρι

ίιί. ίν. στ^τη, οι ε. «ί Ι'ηιαη εΐιιίικτεί Ιερά υίαιναίιοηι.

Ι10»Πΐ.ΙΑ XI.
ΓοΙ. 371, 1. 11. Λ«ίάμ«ν-.ι. Οεο88« νίϋεΙιΐΓ ι«,, ■ ίιξ^ιοο< ι,,,

νεί ΐογ, ί.'άμινο;, ί. β ί1ϊ„, ρΡΓ ρΡΓίρ1ΐΓ38ΪΙ1 83118 11811313111.

κ<ι ;• ι« κ*:.», ρΙγ., 1:1 «ιβΗ/ιιτ βΐίαιιι, ικήρκι ΊιΙ, φιοίΐ

1$ηιβΙϊ$ αιναι ο ιηα ίί ρΐίίίΐΐιΐί : νβΐ ααίρΊΐ$ ειϊαηι οοη&υ-

ΙαΙίοηαη (ίβ νοίινα ΗπαΊϊί.

Γ.Οΐ. 372, 1 17. Μν,ίΙ τή «αιτία, εΐο. Ι.ροΐίο ρΐΌΟΐιΙ (ΙυΙιίι)

ηιοικΙοΜΐ, ιρι;κ ΐιιιιΐι ιι ιιιιΐίο ιιο^οΐίο οοΓΠ^ί ροΐεδί, 8ΐ ρη-

ΙΜ 1)111 ||.Ί ■(• ν(Ί•1ΐ3 μτ,ίί τί «οιιΐχ «•Ί χχτ«τι:νι•.ν (ΙΐΊ Ρ;ι ΙΐΙ II Γ, Ι'Ι

(ΙρίΐΙ'ΙΡ. ;1(|||;Ι||1Γ Ί.ο μ V, 3Π10 άοίινίστιοον, 01 ρθ-,1 ΓΙΜΙΙΟ 1ΐ|8 ΥΡΓ-

1)ίδ ϊ.« μη Μ»«νί(ΠΐΡθν Ιρ^β-ί,Τ.Ι Ιθθα8 ΟΌΐϋΓ ρΟδΙ Τ{ «Ιΐτίχ '. ΟνΤ.

βιΊ χιτοτι:λιι τ{ άτιτ-α, ΐνχ μή 4ννΥ.Ι«τιρον Ιογάβητχτ, ούτι ο(1, 810.

ΜΟΧ χαοχτίττιτιχι ρυ1θ1ΐΓε, 11 1 ϋΐίΐΐί νίιΐοΐϋΐ', ΙΙΊΙΙΙ'ίΓι'ΠΐΙΓ ΙΐΟΟ

•■(•(ΙιππΊ ;ι ιιιΐιΐΙΙ:ι ;μ! ι 1 ϊ ι - ί 1 1 :■ ι ■ ι . .Ν;ιιι1 III ι!ιι\ ,•ιϋιριΐ8 ;ιιι|.

ϊπιρρΓ3ΐ0Γ ΙιεΙΙιισι §0ΓίΙ ουηι 1ιιΐ8ΐϊ1ιιΐ8, Ηβ «Ι ιιιειίίοιίδ ουηι

πιιιγΙ•!•. ; οι πι ΙηιρβΓβΙΟΓ ηοη δεπιρει- οοιΙριιι ηιιιϋο ικίριιι

ΙηδίΓΐιίΙ δεο" ηυηο Ιιοο, ηυηο ίΙΙο, ρΓοιΚ ιικιχίπιο εχρβϋΪΓβ

νίιΙοΐιΐΓ : ί':ι 81 ηίΡιΙίοιίδ ιιιιιιο Ιιίδ ιιιπίπΐιΐι Γ3ΐ1οηίΙιυ8 Βΐΐ-

Ιιιγ, ιιιιικ' ίΙΙίδ, ηβο δβηιρΡΓ υη,ιηι Ρ3ΐιιι|ριικριρ ριιμτκιιιιΐί

οοιιΐΓ3 ιιιιιγΙιιιιιι Γ3ΐίοιιοηι 0ΐ»80Γν3ΐ.νΐ(1ε ^IιΓν^ο8I.. ϊη ΡεαΙ

VI, ΕιΓίΙ. 8αΐ'ίΙ. Ρ3θΙϋ ρΟδΙ γν;χνασί-ς ϊνιχι». 8ιγ 8ίπιρ1ίοΙϋ8 ίη

Ερίιΐοίικη (ΙίοίΙ , ΓΡ8 3(1νεΓ838 (ΐιιΐ «,,ι.ν.τ.,, Οδδε ι«τμ>„

3(ΐΙ ύγι.ινόν Μν ρμνιβίαχ.

Γοι. 372, 1. 'ό »\> ίπιο. Ργο ι««•ιχντ« Ιεςεικίπηι ΓοΠ3δ86

ί.ατ-.μίνα. ά5 ιν:Μ Υίιΐρ ΟθΙ. ρΓΛΌΡιΙΡΙΙΙ.

ΓοΙ. 373 ίΐΐϊΐ. Γ.\4 τι τοντο, Ι'ΙΙ'. δίΓ30Π. (•;ιρ. XXXIX, ν.

22 : Οΐ,χ 'βτι* ιίπΐ - , τι τοΰτο ίχτιν ; χις χι τοντο, 610.

Ι10ΜΙ1.ΙΑ XII.

ΓοΙ. 373, 1. 23 ΐτκηοΐοο^ι. 8ιΐ5.ρβοΐ3 βδΐ ηιΐΐιΐ Ιι,τρο νοχ,

ρΐΌ 0,113 (]'.;ί.| δί ΙΟβΙΐΙΐΙΓ (^ιτλήττουοι, 3111 ΙβΙβ 0,111(1 ? 8ριΐδιι•

:ιιι (Ίΐι ροδΐιι.31 ιιΐ. νίΓχΒΓαιπ ΡΙ ρΙ;ιι;3Γΐιηι ΠιΙ ιηβηΐϊο. λ,-ιιιι

ΡΙ ραιιΐο ροδί Ι. 36 ΜιαΙ βαπιιΐρπι πίιι Γρρείρηδ: .ολ)*,^ τ«;

χ'/ηνίί 1-•νατιίνιτ•ντ•.ι{ ΤΜίτίν. Ι(,Ή|1Γ ΐΛΠΙΟΐδί ΙίΟβΙΐΙϊΐΙδ βΐ 3 Γ8-

εΐ'ρΐ.-ι ΙειΊίοηβ Ιυιι^κΐδ ιώριιικίο ίιΙ Γεοοπι, ΐβηιειι ηοη ιιι.ίΙο

ιιιίηί ιηειιίοπι Πιοδοδίοιπί εχρΓεδδΐιπιβ νί(1εοΓ, δί ρΓΟ ι*•

χτ{ι?,ιι•ι, ράβέοις «'Λάζονσι δυΙιδΙίίΟΡΓΟ. Ηΐίίΰ ι'1ΙΙι•1Ηΐ(ΙΙίυΐϊΠ101Ι

αίχάιΓιοι• : ι'.ϊΐ ΐΊΐ'ιηι ΐτι»τ(4«»τι/ Ιιοο Ιοι'Ο, 3ΐιίιιι:ιιΙνειΊιιιιι,

Γ3δΙίκ3ηΙ, βί $ίο $α•ρβ ΗίιΐΗΐ• αιιμ$οιιοηιια. II. 8. ' Υΐτα

/(Τί/οβίί «χ ίτ.ι,χ,τχι, ί/Μίϊ»ι ηιαχχηια ραη ηιαηηχηρίοηιιη

ΙιαίαιΙ.

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ XIII.

Γ.οΙ. 386, 1. 43. ϋεεδδβ νίιΙβΙιΐΓ ΐν«τ>•ι ρο8ΐι,ιί«τ,( ήμίρ.}.

δίο Ι ίιΐΡ3 |ΐπι\ ίιιιι' δβα,υεηΐβ αΌδίϋοΓΟ «(ί, ροδί •>λ*. Ι'Γ.-β-

ΙΡΓ83, 3ΐιΙ ναΜβ ΓαΙΙοΓ, αιιΐ οοΙ. δος. 1. 13, ροδί ί. ,Α:ΛΛ*

ΙηδβΓΐ υΌΙιοηι Ιιχο οιηιιί3 ο οοηΐεχίιι Μοδβίοο : κ<χν«τίντι«

ίΐ, βητί», ϊ'.:';ι <Λ ά,δοι; χα Ι';ι..•1ι. 4x1 τρ'βντον Ινδ^μχον χοϊ Γ .μ ^χ«-

4£ρα;μ ίϊ σ•ι•.χτ:'.ρ;ύΐ"θ μιτ' •'!>τόν σ.μ-^τίμΤΜ, αντούς' 'ι 51 Κ6-

ρις Γιττιν- Οίι μή χρνψω Ι ώ ά ο Α^ρχόμ Τ'.ϋ Γαιτό; μον, ι (γώ χοια.

ΓιιΙΙΙ ικιιΐιΐ 1 Ορι Λτσ-ότ.υ ςι/ανΟρωΐΐίχν, ο?τ, 0υγκαταβάχ?ιι χΐχ ηται, όμ4τ>

χί\ • ήν ιΙ; τόν δίχαιον τιμήν διιχ.ϋς, χοϊ 4κχχ).ότ«ι ρουλόμχν ς τήν άρχτήν ϊήν

4ναχοχιιμ«.τ,ν βΰ-οϋ τή ψ>7.ΐ Μ*τά γάρ τήν δ. ψ 1. οϊι. τ χ. ι(. χ. τ. ι.

χ. ά. τ. χ. τό οχψιλίς τη; γνώμης όΊζάμι.ος, "ο{θ/^ν*μα τ. ο. τ. ά. 4/α-

ρίνατο χαΐ μαιών τ ς τι ιίη ί ι. ι χ ή. τ. δ. μ. έ. 1 τ. Χ. χ. α ή. ό.

χ. σνμιΐροχίμ-ων, 71°ϊν, αν οΊς. Α.δ^β; 9ι τοός άγγίλο^ς νησίν, 810. δί

ΙΐΟΟ ΙΙΙΟΟ» 10^3111118 ΙΙΙΐΙΙβ I ΓίΙ ίναχ-Λο^ία, ΙΐυΙΐ3 80Ι1ΙΡΙΙΙΙ3-

πιηι οοιιΓιΐδίο, αεά :ι!ΐιι<1 εχ :ιΙίο 3ρΙο ι-Ι ΙομίΙίιηε οοΐιδΡ-

ηιιεΙΟΓ. ΙΊ'ίιιιιιιιι εηίιη ρΓοροΐιυηΙυΓ Υ8Γ03 Μυκίδ Ι3ΐιΐ]ΐΐ3πι

ιϊι.ιΐι π.ι δυΙ)ίβοΐ3 ; (Ιείηαο δυο πίογο οΙ δβΓνβΗ ^υ^ρι ΓΙίΓν-

8081. 0,1131113 811 1)01 «ιΧα.Ιροητία' ρυδίΡ,Ί Ιΐίβ Υ'β: 1>Ϊ3 μιτχ

•;άΛ εΐε., οδΙεηυΊΙ, ΑΙιγηΙιιιιιιι 5Λο;ινία» (:,ίιικ;ιιιι Γιιίδδβ γιιγ

1)00 ΙίΙΙΙΙ ΙΚΊΐϊρ,ΊΚΙ 81 ρΓΟρίΙΙΟ ΙΙΙΙ'ΓΡΙΙΙΓ. (,ίικκΐ πίδί (ΐηΐϊιιοιη

ηιπιε δβςο3ηΐϋΓ, βΐ ορ«, οοΐ. 587, 1. 20, ΓπίδΙη ;ι<Ι1πΙηΊιϊΙιιγ,

01 ρ3Πί0Ιΐΐ3-,άρ, ίΐΐίϋ. Ι. 13, ΟΓΐΙ 011083, 61 |ι;ιιΊίι-ίρίιιηι

ΜάχΗνος, ίΙιιΊ Ι. 13, ηοη ΙιαΙιοΙιϊΐ 8υο$ΐ3ΐιΙϊνυηι, ηίδί εχ-

ΐΓίΐιδΟΟϋδ ροΙίΙΙΙΠΙ, ιρίιηιιιι 0θΙΐ35Γ03ΐ.

ΟοΙ. 587, 1. 45. Ροδί. χχραίραμιΐ, οΌδίαΌΓΟ Ιιϊβο : ί-.ι Μτμ,

τον ταιδός μοιί' νΡΙ οτι ).4γιι, Αβραάμ τον χαιδος μ'.ν.

ΟθΙ. 38'), Ι. 30. ΙρμΟ τό χλήΐο;, ουχί {4τονς τραμμαχίχς, 0)0.

ΝΐΙΙΙΙ ΓραμματιΙ; 81 Φχρισαίοι ΓΓ.ΙΙΐΙ 111 81ΙΙ1Ι1ΙΚ1 ΙίΟΙΜΙΓΡ, 81 .|11ΐ1ί-

γ.ιιπ ηοιιηιιικρΐ3ΐη Ιοοιιπι ΙρικΊι >ιιΙ : Γ1ΐΓ.ν808ΐ. :ιιΜι•ιιι |ι:ι•«

;ιΜΌι•ι, υΐ ιΙικ-.ιίιΙ ρι•;ΐΊ•ρρΙιιιη (Ιο ηοιι ΐρηιεΓΟ ]υ(1ί('3τκ!ιι,

ηοη δηΐιιιιι 3(1 πΐ3ρ;ίδΐΓ3ΐιΐ8 30 ϊιιϋίοοδ, δβ(1 οϋίΐιη »ά ρΓίνα-

108 ςυο^ουησ,ιιε ρεΠϊηεΓβ, ςο3ΐθδ ΓιιοπιιιΙ ςυυι Ιιιιΐι Γηιί-

81118 3ΐΙθ(ρΐθ1)3ΐ 11Γ.

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ ΧΙ.ΙΙΙ.

ΓυΙ. 393, 1. 4 :ι1ι ίπιο. Οορχνο νί'.ΙοΙηΓ ρ,-ιΠϊοίρίιιηι ι»..*»
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«ιιΐε »»>«'.τί( Γγ.ίΊργρϊ ίηςΡΓεηάΊιπι ριιΐο ραΠϊοιιΙηΓη τάΡ

ίιιΚΊ .•ι Ρ( μ;' Ιχ,-,ς, «Ι ρΐεηαιη ιϋϊΐίΐΗΐίοιιοιιι ρυιιριιι];ιιιι

ρΟ«Λ 4νήγ•γ•

ΟΙ 3!)9, Ι. 3*1) ϊηιο. ΊΐοΌνντο. Νβ&είο 3η ΓβεΙβ βΐ εχ ΐ)5ΐι

Γ.Γ;ΐΌ.Έ Ιίηΐζπκ (ΙίοαΙιΐΓ αίοΊΐο.αι τόίμο,. ΙμίΐιΐΓ εοςϋβή νβ-

Ιίιιι, :ιη ηοη {οΌνντο ει ήοχν.οντο 88(188 ΐηνίοεπι ρεηηιιΙΐΓΟ

«ΙρΙιριιιιΙ, ίι.ι ιιΐ ρήοΓβ Ιοεο ρυηιΐικ ν>χννοντο, ροδΙεήοΓε

<5Λ.-ο, ΙΐίΐΙΙΙΠΙΙΙΙ ρ()81 τον ίχ.νο» εοΐ. 400, Ι. 1.

ΗΟΜΠ.ΙΑ ΧΠΥ.

ΓοΙ 406, 1. 22. ΙηΙβΓ α,ι«ν«ρ<«ίας βΐ όί.,γοί^ινοι ιΙεΡδϋε ριι-

(ο χ., χ<& π.ιύ|Μΐτος χάριτι, ιυ! Ιίΐΐι- αΙΐ'|ΐιί(Ι : νεΙ χψ Πνιννχττ. ">-

π! (ΊΐΙιιι ρ.ιιιΐο ίιιίεπυ$, τά «αοα. χ<Λ Πνιύμοπος *.' »>*• »μΙ• «μ-

«Κ.τ* λόγια.

(."1. 412, 1.14. άοντιρ 1*1 τοό Γροι οτίλάστον, χι6ά-ςο, ί' ίί' - ΗκΟ Ρΐ

«.ιπηίίβ ΗΓμιιιιιιΐ (:ΐΐΓ,νΝΐ)>ίΙυιιιιιιιι ίιι ΗοηύΙη» 81113 ηιιιΐι» εχ

ΙειηροΓβ ίικϋνιρ, ηιι.τ δι ςυίί εοπΊ^εΓΟ νβϋΐ, ορρπιιη «ιι-

ιιιεί ΐιιΐΐιεηι ΡΙ ίηιιΐϊΙΐΊΐι, εΐ άβ 0)Γ}'3θβΙοπιο ρεβδίπιε ιιιρ.-

Π'Ιιί'ΐΐΓ (.ΊιΚ ριιίηι ικιιι ιιι.ιϋΙ ικιϋνιιιιι ε.)ΐι$ Γϊρϊριιι ίιιΐιιρ-

π, ΐ|ΐι:ιιιι Γιιοίδ ει ρί^ιηειιΐίβ α,ιιαηιυπινίδ βρβείοδίδ υΐιϋ-

Ι.ΊΙΙ1 ?

ΗΟΜΙΠΑ XIV.

(Ιοί. 415, 1. 49. 8εη8ΐι Πβ^ίϋιηΙβ βίε Ιε$β : όρ« *«ς Μ »ία

τνραννιϊ.θ)τάΐν.ν τ«.9Λν Ικο> ιορΜίτο ή τοΰ ί«αίι.ν ψν/ή• τοΰ ρόδου τής τρο-

οΌβίας -ιήί γνναιχός, χαΐ τοδ'α'όοΌν τον θάνατον. 4λλά καίτοι αγΑγι χάλι-

«ο* όντα τον -ρότιρον οοόον, τον τής ΐρ.ΐ';5Β; τής γν.αιχός, Ιςοινιΐ.ο ο

τοϋ Ιανάταν ',''•"';-

Ι'.οΐ- 417, Ι. 4!. Ηιτά το,β $<«αίο» : ί. β. ίι«»:..ς. Ι.500Γ3-

Ιβ.Ί * ΙΙηόΊΙς ίιμΰν όρ^οιοοίτο), νιτα τον οΊχαΙοο κοί'.ύμινος τβυ; χ.νο"ν-

νονς.

0)1. 421, Ι. 2. II τής Ιϊαγγιλίας νιιόοχιοις ! ντιόοχιτι; ΗΪΟ νΐ(1θ-

Ιιιγ 8υπ•ί |ιγο Γ£ ρτοηύαί, ιιΐ ΙοςυυιιΙιΐΓ, «ίνρ ρπι ϊηιρίε-

Ιϊοηε ρΓοπΗδδΙ. ΑΙίοςυΙ κοιι νίιίρο, φιεπκκΙηιοάΊιπ) ιιοιι *ίι

ΙΐΙΟ τοητολοιΐ• ΟΐΓΐ/δΟδΙΟΠΙΟ ΐΐκϋ@113. Α1(]118 ίιίειίΐ (Ιίεο ιΐε 51-

*ιι ί ΐ Ιοεο Μίρι-α.

ΗΟΜΗ.ΙΑ ΧΙΛΓΙ.

ΓοΙ. 427, Ι. 20. κ»! τά; ^λ^;. Κίε <ατ<|ο,οτι«α( νορ^Γβ νΐ-

<18ΙΙΙΓ 1ΐρί<]Ρ8, (|ΙΙΪ3 1Ι38ΙΊ1ΙΙΙΙΙΓ β ΙΡΓΓ3, Ρΐ φΐί:| ΙΐίΙΐίΙ ,ΐ!ί||(|

ςιΚΗΐΗΐυιπικΙο χιιιιΙ, ι|ικιιιι ^ΙρΙ):ρ ςιι.ΐ'ΐ|;ιιπ βΐ Ιριγ;ρ ροΓ-

ΙίιιπΡίιΐΗ! ίιιιροιιεΐΓ.ιηίϋ (Ιιιι ίϋΡ ρΓ;Ρ(Ιίΐϊ•. ΑΓί8ΐορΙι. Υεκρί»

Μ τα.01 ί.Ι'αιος, ττίβίν ΤΛΟ* ί.ι-Ι -νίά μο[ το βώλ.Ον; 8(1 (]ΙΙΡΠ1 ίιΜΊΙΙΙΙ

ΚΟΠθΙΙθ8ΐΡ5 : το ρώΧι•.ν, ή βώλοτ, ντοκο^ιατιχΑ;• 1ν οβω 61 ϊ/χιι, Ια τής

«τίγη'ς ίαισκ χατ' αντοϋ |λΐαοος λίΐα;. Νΐ ί^'ίΙιΙΓ ρι'Λιον 081 μια&ο; λίβο;,

ΡΡΓίε 81 {ίύλος ΡΠΙ λίθος.

Ι.Ο-. 427, Ι. 13. Ο «τόνος ί.ι.νίν "Ρ-ιε? ν οΊαοοιίρΐ! τήν τιχβνααν

•»»ν ψοχτίν. Ι'γ.ριΊμγρ ι'υιιι Ιιυο ('ΙίΓνβυδΙοπιί ειιιιείιιίΐ νείυϊ

ίΐΐο τεπίεαίικ : ό ο•ο>ο(ανιος ίαο.ό. ί^ β,ά,,α•. ««ραζ.ι.

ΗΟΜΙίΙΑ XI.VIII.

ΓοΙ. 434, 1. 16. τον νι,ο.,», ργο τή» »ι«οά«, ΑΐΙίεβ, ορΙιιΟΓ.

Α Ιίεί ριιίιιι, υΐ :ι1ι ΙίιιιΐΗΐΙιίΐ), (;<ιι ιιιι Ιιιι ει ΐΐίίβ 3ΐιιιοΙα(υιη

ρ>1, ιιι.•ι•.ι•ιι.μι:ι ρπι ΓιΐΜΐιίιιίιιίκ ΐϊίςυοίίβδ ιυιίΓραιιΐ.

ΐίοΙ. 443, Ι. 40. κι,χ.ίων τληοϋαα. ,;•,;ο;,ι;, εΐε., νεί ρι-ο

α'/ςίΛοαι. α ν.^ίί,ναι Ι•'(,ΓΙΊ|ι1ΐΙΙ1Ι ρΐΙΚ), ΥγΙ .Ι('(ΊΙΪ:ιΙί > 1ΙΙΙΙ ΜΐϊιρίΡΙΙΙ

Ηι^Ιΐ'ΐεΐΙιΙυΐΙΙ ρ08ΐ σ»|χ»οιΙς, ΜΊΙΐίΙ υιαοοί; άνβο.ΐιτοιι; : ν<•| τοΰ(

«αό τ>,; ην,ντ,ς, υΐ ίΐΐΓΐ'ϊ Ιυ(]ΙΙ|ΙΐΙΓ, ΙιοιιιίΙ. 56, 3ϋΙ ιιΐε ιιιιίι).

ΙΙΟΜΙΙ.ΙΛ ί.

ΟΙ. 450, 1. 14. Και τήν ί«Γ.τ...ο•.ν. Ι)Ρίΐι1<'Γ.ΐ1ΐ1Γ ΓοΓί. ί,α0|4νο.

Ρ», .ιιιι (βίε ;ιΙϊΐ)ΐκιι1 νεΓϋυιιι. ι\«ιυ 9Γ^τε ηυϊβ ιαίΐιΐ ροΓ8ΐι;ι-

Ν6ΓΪΙ Ι'ρρεΙΡΙΙιΙΐΙΙΙΙ «ο ιοϋ >ΟΜ>ί το |<ι 4, ΡΙΜΙΙ ϊΙΪΠ Ι'.ΙΜΙ. ΙΊι-

Ιίιΐϋ «1ΪΡΡΓΡΠ1, ρπι τήν ί.•τηοτν, τοί Ιχτιαιίν 3ΙιΙ)>.|ίΙιΐΡ|ιι1ιιιιι. —

ί. 20. ΑϊβεοΙίοΓ ρΓ!ρςρρΐΓΐι•ί ιηεο (Α Οουηχυ) Ιρςριιιί „^.

ρατα ρΓΟ ιααα^η» : 88(1 1301811 ΙΙΡ 810 (ρ)ί(ΙΡΙΙΙ ΗΓΐΐίίΓΟΓ ΙΙΚΙΙ-

(13 οπιιιια δυΐιΐιιία. ΟιιοεϊΓεα (Ιείεο ργ*Ιθγρ3 ,γ, Ιΐΐιιρυιη

ΐΓ»ιΐ3Μΐιιυρΐυιη ε ρποΓΟ ρΐΓΙε νεΓ$υ5, 81 ρΓΟ «ί Ιρ^ο >«.•■

0»ΟΛ(ση τών Γ.ινήτνίν.

ΙΙΟΜΙΙ.ΙΛ ίΐ.

0οί. 454, Ϊ. 41. Τβΰ ΐϊβτριόρχβο, 6ΐ0. Ρ13Π.ΟΓ β85βΙ 8>ηΐ3Χί5,

ήϊ^ «χί«ν τινά «αϊ νρός έ«ιΐν9ν ί/««ν, π*.όσ7, το?" Ι^βδ, (Ίο.

ιιομ'ιι.ια ιιι.
ΟΙ. 461 , Ι. 1 . 810 18Β(1 : •ιι«ιι :.,«-. ο τον αατοιαΡχη. τι «αταΕιΐοιι

βιόν ίαντον καλτίν ί^οααμ (»α'ι γα» ό ττ,ς οίχοοαίντ,ς Λιακο ης χαί ίη-

μιονργος ίνος ά.6..ί:.ττοο οΑακιι «ναι θςος, ον *νγχλιί•.ν μέχρι τοΟ «ατρνόρ-

χον *ν οίχιίαν βιοΕοτιίαν, άλλα τν,ν αολλήν ταοί αυτόν ιννοιαν ίιιχνν;)

νΟν οότα, ςηαΐν, αό-.ίν, 6ΐθ. ; Μ'Ι χαΐ ο0-«, οτ,οίν, βΙθ. ; Μ'Ι ούτοι ο,.οί,

ϋΜΟ α.ί, 3»1 Λι.

ΗΟΜΙΙΙΑ Ι.1ΙΙ.

ΟΙ. 467, 1. 10. ΤΙ τοντα ίτη. ΗΪΟ ρΓΟ ότι Ιρ^ιίκΙιιιιι ριιΐο

1 τι, ςιιί3 Οΐ'ίεε» ΙΙιίι.ϊ.ι ΙυΙιΡίιΙ, τι το4» ό, 81ε.

(Λ!. 468. Ι. 50. ΚιΙΓί ώ; αΐιτΐ τ*ν «οατμύτο» τϊ «ιίοα βΐ»1η-

οιναντής λατΤιΙν, νεί •»ς αότή; τών «ραγμάτνιν τ; κιίια αΐοΐιοιν λα•

ΙιΙν.

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ Ι.ΙΥ.

Ιοί. 472, Ι. 12. Ι.ρχρικΙιιιιι ευιι^Ιεϊο : τή, α γ.„ιρα τλ^

χ ν ίΐ.ντος ρ«»Ί.0)ΐΐϊ, μονονονχ\ αν τ,ν Ϊνιίρηγ/Λτκ, «αϊ ϊ.Αιί,, 5.. ταί-

ττ,; τΛ -αλαι-ώο» τι.ντ-1 ονομαιτι τήν λύμην χαταο.ινάζοντις; Τοντο μΙο

γΐρ ίιί τής ί.ιοτρίις < Ι τή; «,ολλή; άίτ,οατνι; άχρν,ττ'.ν ήαΐ, ταραια.α^

μιν, μνρία τρτγήμα-.• Μταηινάζοντις- τήν «ί ψνχτ{ν, 810. Ι)ΡΡΜΙβ

νιτίιιιπι ρο8ΐ •,.,«,, ρΡΓ^ρίριιιιιιι β8ΐ : ρΓΟ μόνη. Γβρο-

ΙΙΡΙΙΐΙΐΙΙΙΙ μονονονχΐ «ντήν ρΙΐΙ«|ΙΚΙΙΙ1 Ρ8ΐ ΤΟΓΪ8ΪΠΐϋ6 : ρΟϊΙ

τοϋτομέν, —Ι. 16, III Μ(Ι(ΙηΙ|1Γ γαρ. ίρ«Ι ΟΓίΐΙΪΟΙίίϋ εθΠ5β-

ειιΐίο ΓεςυίΓΐι : βπΐε ήμΐ, ι|ρϋϊι|ρΓ3ΐ•ί άχρτ,ατον 8επ8υ$ ενίη-

εΐΐ : 81 ριΜί-επίΟ Ρ") ηί8 νβΓΟί*. μνρί. «ράγμα,. ,.:.,.,^-

ζιιν (ιιίβί η»;ο νβιΐ•» νίιΙΡΛίιΙυΓ ροιίιιβ (1εΙεη(ΐ3 Ιβηςυαπι

3ΐίϋΙ1(1θ ||110 Ι.ε!3ΐ3), ΙΡΚΡΙΙιΙΐΙΙΙΙ 8588 μνρία τραρ>ατ. ααταη.^-

ζοντις, βΐ Ιπΐ'ΙΙΙΙΙ ϋ'ϊί ιΙεϋΡΓΙ ρ08ΐ β«ρ«α«.υάζομ»ν, 851 ΐεΠβ

ΗΐΙιΐιιιιΙιιιιι [ΐΐΌΐιιιΙιίΐρ.

ΟΙ. 475, 1. 4 3ΐ)ίηηο. ΒιιβρεοΙα εβίπιίηί ΙϋιηίΓυηι Ιβοϋο,

προ, υΐ ορίηοΓ, ίη]υπ3. 0"ί<1 5• εΓ^ο βίε ίιιΐΡΓροΙβΙυΓ : ,.ι

τον έν μίο» χρόνον Ιαχνοςιν τι αλ:ον, ααΐ οδη, «ιρομυοήσιαοαι τό τίίο<,

ύς ο*1 τήν, 81ε., νεί : Ιβχνταί τι κ'/ίον, χαΐ οότν χαραμι4ςααο4«ι τό

«Λος, βίε. ? 8ρι1 ΓιιΙυΐΊΐ ηΊ3ρ5 ρΐβοεηΐ, ειίηιιΐϋί ιιοιι ί«^ιο-

Γεηι ΗΟΠ813 ρΓΟ ΓυΙιιΗβ ίιιΐι-ηΐιιηι βυπιί, 81 ρΓ;ρ|ι.τι'3 3&Η-

|ίι> ρ.ΊΓΐίειιΙ.Ίπιιη ο•λ« ει ά,ςίΐ3 νΙιΙβΙιΐΓ ηεεεκκβΓίΒ, υΐ ιίηβ

1:118 η η σβηβ εςιιινβηΐυηιπι βίΐ νεΓίιί» ηευΐΓΐί λ*βτ.»«, βΐ

χι Ιανοί , ΟυΠΙ νβΓΟΟ «εΐίνχ δίβΠίΠΟϋΙίΟηίβ <αραμ,•ήα.••«ι :

λΑΐαήααι Ι. Ο. «ανθί **ΤΗ.

ΟΙ. 476, Ι. 43. Ι.Ρ)50 ,.Ι Ι, ,οΐ, νόν «ντφ μάΐ.ατα «ρα«Μ|α1.

νο.( : νβ| ρΙεΠΪΟβ «α', 1, ,.Ι, Λ, «1 » μάλοττ. «οοηιμίνοι, «1^4-

νοις : !ίβ ίΙί$ρΐΓ/ι ύΐ [ΐίΉπ'ί, ίΐ \η ρηπίΐιΐϊΐηα ρετίηιίίι «β

ρτβηνΗο ι7.ι (οτβ ρΓοβνΐιΐΓ. Ηίΐιε Ιεειίοηεπι οοηβΓαΐίΐιΙ

Μ•ιριριιΐι;ι 81 Ι.ϋΐίιιπϋ ιηιιτρι•ι•8.

ΗΟΜΙΙΙΑ Ι.Υ.

ΟΙ. 479, 1. 4. β«Η««: ««»■ Ηοε νυΐΐ, ηί ΓϊΙΙογ, ΟΗΓνϊο-

8ΐοπιιΐ8 : .Ι,-κόΙμιιιι ηοη 8θΙυσι ίη Ιγϊ3Ιιογ8 ΓογΙιιπ3 ίυί«8β

οοηκΐ3ηιρπι 3ε ρΒΐίεηίβηι, βεϋ βΐίβηι ίη ΙβΊίοΓβ ηιιηιϋριιι

αε ιιιοϋεηιΐιιπι. Νεε ίη ιηείυ, ίιιηιιίι, ηεε ίη «ρβ ηίπιίιιβ

Γιιίι βε ίιιιιιιοιίίριικ. Αηιβ 3εεβρΐ38 3 1>εο ρΓοπιΪ38ίοηε3 ιιυο

ΓιιιΙ ηιβίο ιιΐηιίιιηι (Ιε]εεΐυ8 ; μθ8ΐ 3εεβρΐϋ3 3 βεο ρπιιΐιΐ--

8ΐοηβ•ϊ ηοη Γιιίι 8ρε ει 3υιΐ3θί3 ηίιηϊιιιη εΐαΐυβ. «ειΐ ίη ιιΙγβ-

<ριι• Ιηηιιιι:ι εχριηρίυιη Γιιίι Ιυηι ρβΐίεηΐίχ, Ιυιη ηιυ Ιρπι-

Ιιοηί.5. Ι,Ί ή»ο 8εηΐειιιί3 γιμΊϊιιν ρΙιιοεβεΒΐ, ιιοι. ργϊΙ, ορί-

ηΟΓ, Βΐ)8 Γβ, 8Ϊ ρ08ΐ οιλοσοοίας «ϊ,τοΟ 81ιΙ)3Ι1ιϊΪ3ΐΐ1Γ 1. το«ς ϊ.ιν-.Ις.

βινε ι. τοίς «νίίηο,ς, εΐ ιίριΐιϋε βΐίβπι ,ύγ.,....οο;,,;, ίιιΐοτ *,(«.

βχαλί«ν 81 «αριΐχ,ν.

ΗΟΜΙΙΙΑ ΙΛΓΙ.

ΟΙ. 488, Ι. 21. η «^|Μ ΓοΠ. ή ,^»ή,,. ΜαΐΓίιηο-

ηΐυιτι ειιίιη εοηβευβιι ροιιιγ:ιΙιιΙιιγ, υΐ ιΐυεεηΐ ίυΓίκοη-

ΜΐΙΐί.

ΗΟΜΗ.Ι.4 Ι,νΐΙ.

ΟΙ, 499, 1. 6. ΛόΊΙειίιΙιιπ] νΐύβΐυτ ρθ5ΐ ρ«χήΐ, ,,ι Α>ί«ν.

ίιΓ0Ό3 8Ι1ΪΙ11 ΙΙίΙιΙίϊ 1|30ΡΙΙΙ ««) ««ριΐιΐοη Ραχήλ «αϊ Αιία. ' ΓΙ-

ύΐ ηοΐαηι ηοιίταη ϊΰϊ.

ΟΙ. δΟΟ, Ι. 27. Αί τάρ ««ρΐ τβν ί«ΐοτ»ι•<, Ρίο. ΓΙΐΓν805ΐ. Ποιη.

91 Ι» ΜιιΙΙΙΐ. : II «.,:'),;« «αρα τβν ΙναντίΛ ίΛ«τ,ρ,ττομΙ«) ϊιαίάμα.•..

Β|8Η. ιις τήν άγίαν τοΟ Χριατον γινντ,οιν, ρ^<}. ί)3 ; α( η.^ ■&,

ΙχΙρβν μαρτνρίαι ί;•.οπιοτοιιρ»ί ιΐο.ν. Ι..ΊΙΜ..ΙΙΙ Ι>€ ΓίΤΟ ίΐΐρίοΐίίιΐ

εβρ 11: «««ί βηιιηιη Ιηιίιηοηηιηι αϊ α<1 ρτυΙχηιΛαηι νβ-

τιίαΐεηι, ηηικί αδ ιρα» ρετίιίύαντ ίιώιιίά* — ι. 5β. «^

οτατοομιν.ς. Κχ ΐΓίόα8 ΗΙΙβ ΙριΊίοιιίΙιιΐί, ηιι;ΐ3 Κε^ϋ 0οι1<1.

ΙιαιιΟιΊΐ , Ρ({0 ΙοΠίαΠΊ ρΓίεΓεΓΟ , ιιμιμγιιιιι , »,ρ„,ο•.χ,ζ.;μ,.

»ς. Ακ,ιιε βίε Ιεκρηιΐιιπι ν.ϋεΙυΓ 8«ιρΓ3, Ιιοπ). 32, κι'ουΐ

ρηεεερίΟΓίδ ηιοί 3ηηοΐ3ΐίοηε8 ίη ίΙΙυπι Ιοουηι ιιιοηεηΙ.

ΗΟΜΙΙΙΑ ίνΐΙΙ.

ΟΙ. 5(2, Ι. 13. 6 ίί «αοτοριΐν «ΙτιΙ 0ΐΠ3 «αρτιοιίν ΙίΜΙΟ

Ιοεο, υΐ ηιϊΐιί \ϊϋεΙιΐΓ, ιιοιι ίιεΙΙβ ο•Ιιιιο.Ιιιιιι εοηνεηίΐ :

νίιΐρ 311 ηΟΙΙ Ιΐ'ί,'ΡΙιιΙιιιιι 8ίΙ ροΙίυ8 ,ατά μιιρόν όί.ιτοριΐ. ' Κ•,.

τιμίν αϋαΐ α ηυ»ιια ειΐίι.

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ Ι.ΙΧ.

ΟΙ. 511, Ι. 50 ΙΙρός τ,ήν ίιανομήν Τ»ν «,ίί^ν. 8ί, ρΓΟ ««ίί«ν,

ποιοι Ιει?ίιηο8, τεβί αΥ-όεύίΙ ϋάιίνιι» 3ϋ ο?,(,«, ηοιι 3 ί.α •..

μή, 3ΐςιιε ΙΐβΓυΐυΓϋΐιι 85ΐυ( ί,α,ομή ηίε αοεϊρϊβΙιΐΓ α"β άί*-

ΐΐΊΐιιιΐίοιιε 3 ΓιίίΙβ, ικιιι ίιιΐιτ Ιίϋο3 ΙίΐείεικΙβ, εοιιΐη ιιιιίι-

Ιειη, εΓεάο, αικίοπ, 0»ορίη•;ι 1βρ}8Γ8 ιιΐ3ΐίηι«ρός τή, ίι ν-.μή,

τΛ. «ϊ•.ίο.ι : ί ρ. ψιί ροχί/ΗΙ ΙίΙϋχ ιιιϊι, &ί ίιθ£Γ ΗΙοί (ΙίίΙη-

/ι|Ιι•ΐνΐΙ<ΜΓ, «1(1,1 Ρίίβ ΕδΙ 88ΠΠ0 (ΊΐΙΙΐρρ|Ι(Ιίθ51Ι3. — ί. 41 .

ΚοΝ. οίτ ς μΐ. α4ν ταϊία τ:ρ-.ΙΤαλλ:μινος 5ιατιλή (νεί όΊηνιααν; ^ «ρο-

ίαλλίμινο;), τανταίρ βι-.ν'αι ιίαή <αΙ ματ.,. : ΑΙψϋ ΙΐΚ ψΐίιίαη,

αίαηι&ί ριαηιιη ηιιηιμιιιηι ηοη ίη οη Ιιπ&εαΙ, /ι-ικ.Τίΐ α ηΐ-

ηιιΊάφιαιη ΙταΙαΙίιίίχ Ιύπε εχη$αιίοηϋΐΗ$ Ηΐίιατ : βινε, [γη-

5ΙΓ« ει ηεφιίάηιιαιη Ιιωε εήηώιίε ηίαιηφιε α $ε άερεΙΙαιάϊ

α.ιΐίΐι ιϋίΊΐ.

ΗΟΜΙΙΙΑ ίΧ.

ΟΙ. 320, 1. 7 ;ι1ι ΐπιο. δυςρεεί) 881 πιίΐιί (ΙίεΙίο α».«ίν«-

τ•ς, ρΓΟ 0,113 Ι]111ι| 81 Ιΐ'ΚίΙΙΙΙΙΙί όντςς. (ΙεΙΡΙ,Ί ρ3Γ1ί(:υΐ3 ,ί, 3ΙΜΙ-

«λή•^? ΛγΙιιΙιογ ρπΓΚ•ΐΊ•;ι νοοαί,ιιία ιιοιιιιιιΙ!;) ιιι[ιτιϊ(Ιι•.ν•,

ίιι ρίειιβ ει ΙηΙι•({Γ3 Ιρειίο «ίι : κ«ι.οι ί. »« «Μ•οι«ο» «ν*$,

ααϊ ι\ς τό ^ατοί'.ώ;α» ό^ίαοι αΐιτ&ν ίαντοΰς οττντιΐνοντκ «αί, ΡΙΟ , ΐΐ ΟϋΗ
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Τί»νΑΠΙΟΚΙΙΜ ΝΟΤΛ•:.

ηϊ «ηιίεηΐίοηε ϊά ααεηίει νΐ ϊρεο$ ρετχ<>(ΐιιετεηΐνΓ. Τπρ.ίοί

ιΐρ 031183 Γ«ιηιιίιΙ:ι1)ΐ)ΓΗ βΓαιιΙ ; οι ςιιο<Ι ίη^ρηκ βιιηιηι ο&*οΙ

ιιιιιικτιΐΝ. Ρ( ςυοα" 1010 ίιηροΐιι 1'Ρ8(ίη:ΐΓΡΐι( 3(1 ΙιιΊΙιιιιι, 61

ςιιοι) β8$εη( αιιαιιϊπιββ. Κχ ίπΐηιϊ Ιιίβοο 81 ιιιιιιηι α1ί<|«ι»»1

• Ιΐ'ίίκιΙιΐΓ. ιηΙηοΓ ιτίΐ ΓιιηιιϊιΙίιιίί 030*3. !\:ιιιι ΐιεο πιυΐΐίΐιιιΐο

ΙΙΚ'ΙΙΜΜΙ '.Ί, 81 βί( ΙίΙΙΐμΐΐΐιΙα Ι'Ι ΪΠΡΓ8, 1100 ρ.ΊΙΙΟΟΠΙΙΙΙ Ηΐιΐ

ΪΙΙΙΡΓ 8β όΊ88εοίίβηΙ ίιιιιι ΓοΓνΟΓ ομι ομίί αΐίςοίϋ ρπρβΙβΓβ

ροΐρδί.

ΗΟΜ1Ι.ΙΑΙ.ΧΙ.

0οί. 526, Ι. 54. ΡγοοιιΙοΊι1)Κ> οΌεβΙ οοπιιοοοίιιιιι βΐΐίΐιιοιΐ

ρ:ιΠίείρίυηι ροβ( «τ: 5η, ι.ίιιι Ιιϊο, ςιιβιο ϊηΐί.ϊ.

ΓοΙ 527, Ι. 8. (^ικ-ιιι.-ιιΐιιιικίιιηι ίμίιοί" 8ΐιρη 1.19 ή, ί-.ι ί,'

3θΙ>]υομί(ιΐΓ ρ.ιΗίοίρίιιιιι μ, δίο οίο οΐίιιιιι ίιίπη, ,-ιιιΙ 1:•1<--

.•ιΐίιιιιοίΐ 5ΐι1ι,ηιΐ£βηι]οηι οβηδΡΟ, νβίοΐί κίε : ί™ ίή •ι|μ*γ, Λ»

»;,,;,»■<•..«,, <«ϋ-•Ρ. ριρ. 81οιίΙί(β(- εοΐ. 827, Ι. 8, «η ί*«?Γή;

τ4» τρί•*» ».. Ι'ικβιιηΙ, ιιπιι ιιρ^ο, »ρηοΓ;ι ρηι-ίίείρί» ρχοο-

μΙΙιιΙΊ, δβι] ΙΙΙΐΙΐΙ ΟΧΡΙΙίρΙΐΙΙΙΙ ρΠοΙίΙΙ.δδΟ 53(18 ε$1. Ρογγο

ρΙβΙΐίΟΓ ('δδοί ΟΠιΙίο, 81 τί. <^*;Ι(•τ•ι, 1. 50, «νη Ι; ρΓχΓΐ^Β-

ΠΐΟΓ.

0οί. 528, 1. 27. Νί ΓϊΙΙογ. ΡδΙ Ιιίο 1;ιοιιιΐ3 δίο ΓθΓ(35δβ οχ-

ρ1θηιΐ3 : ά£Λγαή, σ/ία,ν ιΐς νήιΐ ο\άν',ια. ά.ζ/.αΟν,ττς τν *ΰϊΐν

(ό,τ,ν •1£άο5α•., χαϊ '.Ιχιίαν, 8(0.

ΗΟΜΙίΙΑ Ϊ.ΧΙΪ.

ΟοΙ. 553, 1. 8 :ώ ίηιο. Γγο «' «ντον β($ο ρπΐυ Ιο^οικίπηι

*ντ&, <!(' <Ία [κιγΙϊπιΙ;» >•:ά.

(.υΐ, ί)3ί), Ι. 41 . Ι*6£•* ί,;ν» σΛ.α, χοή μιτά ττ,ν τοναΰ;^ν ά ίρι'β»

«χήγίτο ιΐς το ίι«ΐΜ*Τϊϊριβν* χαΐ ο.γ$ *τ*ντ* ΙιχΑι&ιγί. ίιά τοντο *οϊ }4<γάλυν

«'Λ.α-Λι -ιών ορ ,ίώ/. Ι» ι γαρ '-•-<-ς, •■Ί.Ο.

ΗΟΜΙίΙΑ Ι.ΧΙΙΙ.

ΟΙ. 515, 1. II. ϋβεβββ νϊ(1βΐαΓ «ή*• ροδί ί,»;*»». — Ι»

1 30 ίηίΟ. ΓΓΟ Ιρμν»>' ΙΟμοΗΐΙΐΙΙΙΙ νίιΙι-ΙΐΙΓ ίρμηνιί.Κ.1.

ΟΙ. 547, 1. 11. ΙΙϋΐιιΙ !>ι•ϊυ ;ιΐι άβδίΐ ι*•>λ., 30ί ΙαΙβ ςοίό"

ΡΟδΙ ΤΜΤΑΟΧΛ.

ΗΟΜΙίΙΑ ίΧΙΥ.

ΟοΙ. 518, 1. 45. Ιν« *( {{α α^Μα•η> •<«■«*- Νοπάοοι 88-

ιεςαοΓ αοϊά" Ιιλγι: νοιίκι 8ΐΙ)ί νβιίηΐ, πϊβϊ Ιιίε ίοιΊε ΜΙ ΗΡΗ-

κιι-ί : Ηαιο ϊύεο (νιηκα, νΛ οαιΙΜί α$αηΙ ίαΐΐ» ιΙΊφύΐιιΐη

υ<)ίϊρΙΐί, Η ίρ&Ο ΙΙ.ψΛ'/Ιί ί/ΗίΙΗΙ ΙΐΙ Η ί55('|ΐί ί/Μ(Κ «ΟΙΗΙΙίίί

ο/ίικ ριηΐιΊΗΐιΦιιιιΐηι-, ιίβρΓίΛίϊΐί/«ι•«ιΙ. 8ργ1 νβΓΡΟΓ «Ι νειΊϋ

ΙθΙειιι ΐ«ΐ8ΓρΓΡΐ3ΐϊοηβιη βιΐιηίΐϋιιιΐ. Κκε νβΓΟ βεΓίρΙαω

ΓιιΪ88β «1Τ.1Μ141ΛΙ, [το «ρ.«ίν,ι•!ΐ. (Ι (υιιε εχρριΐίΐα εηιιιΐ

οιιιιιϊ;ι. ΛίΐιίΙ ΜΐιιίΙίιι<> ΐ|ΐι:ιιιι ι εΐ )> Μ ηοιιηυΐϋϊ ιιι;ιιιιι εχ-

ίΓ;ιΙί« ΡΧΡΙΙΐρΙίιΓΪΙ>118 εΐ ρΓ»ρ08ΪΙΪϋΙ|68 ΪΙΙ α, »τά, (Η-.Α,

«*.ά Γ,ιι'ίΙΙϊιιιο ίιιΐιτ μ• ρΐ'ΐιιιΐιΙ;ιΓί, ίΐ:ι ιιΐ :ιϋ;ι ΙιΓΟ 3ΐίϊ »:«-

|ιριιιιιιιργο ϋΡΐ-ίρήιΙιΐΓ. η Ιιυβ Ρ8ΐ ςιι»ηι ιιΐ ριυίι;ϋί ιΙι-1>ρ:>1.

ΐχιιι, υΙείΓΟΓ εΓΓΟΓειιι ΙηΙιίΐ, ρο!>Ιτ(ϋα[η ρ. ΡΟϋΙιιηι ε»1 ϊη

ρτίοΓΟ εΙ πι^ογρ ραΓίε (ϋοΐίοιιι-*, ιιιΐίΐα Γβ ϊ^ϊο Γιιϊΐ άεϊα-

Ρ(•ρχ, ΡΠ) β, λ ΜτίυΟΙ'Ρ, ;ΐΙΐ]Ι1(• βίθ, ρΐϊι χ=τ»,»ϋι.•οιν τ.«(α6αλ.

ΧΜσΐΥ ιιοί ιΙ5 ρινιΐϋΐ. Ι1;ιΙ)ρ« ιΙιΊιίΙι-ιιι ;.ρο!υ;;ϊ;ιιιι ρΓυ ι)ι•Μΐί

εοιι]εεΙιΐΓΛ.

ΟοΙ. !<52, Ι. 12. Ργο μίμιγ•» 5« Ιεβεικίαπι ρυΐο ρΐν> 7ϊρ

ί:οι. 1(1 ε Ι (λ!/ ^ι; «ύ.

ΟοΙ. 658, Ι. 13. ϋεεβ β νϊάβίβΓ λ, ίιιΙεΓ ■', «• ΡΙ «α-•;.ν.

1»τ «««ι. ό βν; : >ί ρΓ9Β8βιιΙε .ΙοΜ'ρΙιο, ιιυιι ριιΐιιίΐ Κιιίιρη

ΝΐΙ)ί Ιΐ'πιρί'ΠίΓΒ ςιιιιι ΓΓ31ΓΡ8 8ϋ08 ίιιΟΓΡρΒΓΡΙ, πιυΙΙο ΙΙΙΠ^Ϊ-ϊ

ιιαιιε, 3ΐ)8ειι1ε ϋυβρρίιο, νειϋ,ϊιιιίΐε ργ,ιΙ ευια ιιμιιι ιιοιι

ΓΐιΙιϋιίίΟΠΙΙΓΙ. νίι1(ΐκ)ιΐ!ΐι [1ΓΗΙΡΓΡ3 311 11011 «αϊ <1ί Ί • ' 111 1 11 (II

χίΐ 3ΐι1ε 1τιτή«, 61 ρουειιϋιιιιι 3ΐιΙε ϊ,,ιγϋ».

ΗΟΜΙΙΙΛ 1.ΧΥ.

("οΐ. 564, 1. 50. 1)ι'νΪ(1ρπιγϊ ρυΐο ι, νεί ία», .ιιιΐρ <ί*.

•ί»™ 0»οΊ ηΪ8Ϊ ΙβΙβ ϊϋςιιίΓΐ οϋϋαΙυΓ, Ιβμβιε πιαίϊπι Ιίιι.

ΝΡφΙΡΙΐΙε )ι><ιά;ι(ν>ι, 0,11:1111 •<•ο•ίια•> : ή, Γι ΡίΐίΐΙΙ, ΙΐΙ 8ΡΙΙΜ18

11)88 (ΙοΡΡί. Ρ.ϋΊη «ο-,ίάζ',ιι», ΙΙΟΙΙ Π1Ι1Ι ίιο«ο :«ί«, ι.•οι^ιιιιμΐΊΐ-

(ίαιιι ρχΐ. : Ρ(1 ρΐαίιβ ηιϋιί ρρΓΜίαιΙι•» ρίΓΐϊεαΙΐΐη « ρτίκια

βν|ΙαΙ)3 ΙΓΐά.Ι^η,ρβΓ ΠΙΓ.ϋΠΙΙΙΙΙ ΙίΙίΓΜΓΠ 3ΐ)80Γρΐ3Μ ΓΙΙΪ88Θ.

δι, ίικριίΐ, ιΐυοϋ νϊ(1ριιηΐ8 ιιυ,ζΐΐίΐΐίΐιυβ εΙΐ3Γ08, οιιιιιί οΓιμίο-

Γαιιι ^βηΡΓΟ οοπιρΙβεΙίηιυΓ, βρρΓϋΐιΙεβ ηθ8 Ιιοε ιιιυιΐο 3

ιιι:ιμιι;ιΐΊΙιιΐ8 ϊρ8Ϊ8 μπιΙ ίιιιιι ίιιίΐιιπκ : ιηυΙΙο εβΓίβ ιιΐ3μΐ8

1)808 οΙ1ί(ί;ι 8βΓνΪ8 80Ϊ8 8χΙιΐΙ)ϊΐ3 ιιοιι ικ'μΐίμρΐ, μ•(1 .ίΙιιηι-

ιΐε Γοιιιρριΐ83ΐιϊΐ. ίίϊ ββςυίιηυΓ ρΗοΓβπι ΙεεΙιοηεηι, εοηιρβ-

Γ.ιΙίυηίι ιιιριιιΐιηιηι ροβΙεΗιιβ ρΐβιιβ ρμΊιιιΙρΙκγ. ηρε Ιΐ36ε-

1)ίΙ«•Λ/β |ΐά»λο Λ». Ι. 1 «Ι) ΪΙΙΙΟ, ΐμΙΟ ΙβΙ'ΡΓ3ΐΐ1Γ. Ι Ι ίι,'ΙΙΙΙΓ

Ρ.ΐ3ΐιβυΐ3 88(|υριι1β -•.)...? !><χ>» γρΓρι Ιιιγ ;κΙ ■! ίύ. ]. 49,

«ί(', ||30 ε 31181113, ΙΙΡε8888 Ρ81 01 τ.Μ* ιΜΛμ \. Ι &

ίηιο, 3(1 ιΐ Ι. 49, ι ικριτίιιηι <•1 Γεΐ3ΐίοαειιι ΙΐϋόεοΙ.

ΗΟΜΙΙΙΑ ίΧνί.

ΟοΙ. 571, Ι. 4. π•ρΐΓ.ιΐΡ5ν«ι. η•ίΐΐ!ΐΐρο»»\ ηοη νϊόβΙυΓ πιιιίαπ-

(Ιιιιιι ίιι 3ΐϊιΐ(1 νιτίιππι, ροΐιιιχ »ι)(]ΐΊΐ(]ιιιιι [ιΐιΐο 3ΐί(]ΐιίιΙ κά

κιιρρίρικίηηι (ΙεΓεεΙυιη ηοε ιιιοιίυ, ,ι; »?-,;«.ή >»&■*» έ«,τον<

1/5ίλλο•)σι >« τ.ι;\τ.ΐΛ(Μ<Ηι ίτ'.•.αις τ.Λι.•Λ(, ιΐη γ.^-.νι, Ρΐι.'. ΙΪΝΐ (ΊΐίΐΙΙ

3ΐί(|Ι1Ι(1 01111880111 Ρΐ 31118 81 ρ08ΐ «ιριηΐρ»». Λΐιΐι• «ιρ'.πί-

(«μι (1ρ8Ϊ(1ρΓ31ογ νοΓόιιιη ;ιΙιΐ]ΐιθ(1 ϊιίοιιειιιιι, ο,οοιΐ ιίιιιι

ρρϋ•ειϋοιιΙίΙιυ5 3ρ(β εοηνεΐιϊαΐ, ι.ίιιιίπιιο ΐ(ΛΛα*»ι, οΐ -ιι-

ρπΐ .1; ««-Λκτο» Ι.•,ι» >Ι«Ι»νον (^(ώΧυ : Ρΐ «Ιείΐκΐε 00|.Ι|Ι.Ίΐΐνϊ

ρ;ο•ι ίι-ιι ΐ:ι. αο« (Ιοο νειίι,ι οοιιϊυιι^αΐ ; ροβΐ «^.Μί^.».. (1ρ8Ϊι1ρ-

ΓϋΙΟΓ .-ΐΐίιρίκΐ ((«0(1 ΙΓ3ΙΙ8ΪΙΟΠ1 ΥΡΓ01 ΡΧίίρκιΙ, ΙΐίΐΙΐίΐΙΙΙΙΙ ί%.

νβ•.; ίϊ'.ΆΆαί; 8Χ 1 Τίϊϊΐ VI, 10 ΐ Κβι 1«τοΰς «(ρι(κικ«, ό&Μΐς «ολ-

ΓοΙ.

ΗΟΜΪΙ.ΙΛ Ι.ΧνίΙ.

. ), 1. 10. Π8Ρ88Ρ νΜΡίΟΓ «ΰπ•0 ρ08ΐ ?«,?,;•,. δϊε

ΙΪΙΙΡ3 8'Π,ΟΡΙΐΙβ αιΙι1(Ίιι1ΐ1Ι1Ι νίι1(Ίΐ1Γ 5ι« τοϋ 3018 λιχ.οί «Ι

ίί-,νιι;. ΜΙιϊΙ 1:ιιιιριι ;ι<1ι1ο, ηυΪ3 0,033 (ΙρμιιιΙ, ϋιεϊΐε, υΐ ίιι

0Γ3ΐϊύιιε εοιιιρρηι1ίπ83, 8ορρ1ριϊ ρθ88οηΙ.

ΝΟΤΑ 8ΑΥΙΙΙΙ

λά δεηηοηα ϊη βεηαϊηι.

ΟοΙ. 581, ϊη ΙΐΙ. Ηβοε θΓ3ΐϊοοεπι (]88οπρΐ3Πΐ βχ ηΐ8. Κβ-

ΚΪο Ι.οΙείίχ βιιιρικ1;ινίιηιΐ8 εχ ορίότίφ οοϋε Αοκθ8(3ΐιο.

ΙΙιιΙιίΙ;ι Ρ81 Λιιΐίοι-Ιιί.-ρ, ρΓιβ8βοΙβ, οΐ βρρ3Γ8ΐ ηιΐ Βηρηι,

ερΪ8θορο Κΐ3νίιηο. ΗβΙιειιΙ βυΐεηι Ιΐ£Β οείο ΟΓβΙίοηεβ ίιι

ρΐϊΐκίρίΐΐηΐ 6εΐ16$εθί ΙΙΙΙΐΙΙίΙ (3ΠΙ (»|μ•;», 0,0301 νι,^τ» ΟΟΙΠ-

Π10ΙΙΪ3 1ΜΠ11 1ΙοιιιίΙπ8 ρ]ιΐ8(1πη 1ΊιΐΓΐ8 ίιι Οι ΐίί'ίί». Αε ιιβ

Ιοιιμρ 3ΐ)β3πιιΐ8, ρ'.ΡΓίκρκ' <|ΐι;ρ ϊη Ιι.ιρ ρΓίοι» ιιγιιΙ ίοιιρ εοη-

ΙϊηροΙοΓ, ϋ8ΐ1ρπι ΓεΓβ νοιΊιΜ ρεΓ8Ρτϊρΐ3 ΓβρρποηΙΟΓ ίιι

8βεοιΐ(ΐ3 ΙΙοτηίΙία ίη (,Ίΐίι'ί/». Τβι•ΐϊ:ι 1ιο]ο8 Ιοπιί οηΐϊο

Γοηνεηίΐ εηηι ηοιΐ3 ίιι 6εκε»ϊη : βΐ βίε ΓβΓπιε ϊη εχΙβΓΪβ.

Κ\8ΐ;ιΙ Ι.ιιΐίιιο Ικιτ ιιηιΐϊο Ιυιιι. Ι, εοΙ. 439, Ι'ΊΙίΙ. Ρ*Π8.

1588 : ΓΡρΡΓΪΙΟΓ ,ίιιΙριιι Ιιη ε οπιΐίο ϋτα-εε ιι;ΐ3 ειι,ο ηοίη-

ςοε <•ρψιριι1ι1)0$, 80 ογοϊιιρ, ο,οο ηοβ Ιιίε ι1ϊμο88ίιιιο8, ίη

εοάίεβ 018. (.«83ΓΡ0, ιιυιιι. 26. — 1.. 44. ιιρ•,ιΐ?„>,;. Μβ^ίκ

ε χ ιΐ8ο ζρ-.ιίΜ.ις. * Οηιιήα εχειηρίατία <••ι)|1η< ΙιαΰεηΙ.

ΟοΙ. 586 ϊη Ιιι. ΙΙ;ιιιι; θΓ3ΐίοιιεοι ει (Γβ8 8βο.υβηΐΡ5

018ΙΪΟΓΪ8 111)1 Ι' εΙ ,■.»,»:»; ΟΐηΐΚ'8, 030108 ΡΧ Ι)ίΙ)Ιίθ|Ι|ΡΓ,1

Α«μιΐ8ΐ;ιιιη (]ρβεΓΪρΐ33 εΙ εχ Οκιιη;» ιεεοΓ3ΐβ βοιειιάα-

138

ΟοΙ. 590, ίο ΙΐΙ. Ηχ•ο ΟΓΐΙίο, ςοοά κυρηι (ϋνίιηο.8, 63-

(Ιρηι Γργι* Ι3ΐη 88118ο ηιΐ3ΐιι νβΓοίβ εαοι 9 ίιι Οειιεεϊιη.

€,ο\. 601, ίο ΙίΙ. Οοιίίρρπ) βχεο8θιη Ι.ιιΙι•ΐί;« 3 ΗοΓβΙΙίο

038ΐίμ;:ινί!ΐηι-> βχ οΐ8. ίη ΙΙίΙιΙίιιΐΙίΡι-,ι Β3ν3Γ,03 : ρχβίιΐ

ρΐίιιιιι Ιι.ίί: ΟΓαΐίο ίο υιοΐίοΐήεεβ Γ;ρ8:ΐΓβ3 ηοιηεΓΟ 26. 1ο"ριιι

3ΓμοηιεηΙϋπι ΐΓβεΙβΙΟΓ ΙΙοιηίΙ. 16 ίιι Οειιαίη, ει δίηιίΐί»

ηιιίε βε ρίαιιβ μρπιΐ3η» εοηείοβίοηίβ «Ιίΐιί ίη ηοε ιιο>Ιιί)

νί(1ι•οπιΐριιιίιιί88Ρ. Γ.τι»ί«ν 8888 ηοη ιΐιιΐιιιο : 88(1 ΙΐΙΐΊΙΙΙΙ ΪΙ3

:ιη ίρ80 ιοεΙοΓβ 8ΡΓίρΐ3, 3η εχ ρίοτίοος ηίιιε ίιιιΐι• ρβιΐίηι-

Ιί8 10 0Ι10ΙΙ1 ΟΟΓρΟβ 30 3ΐίιρΐ() <1(Ι(Ιίθ80 Ε03|!ηΐ(Ίΐΐ3<3 ΠΐΡΓΪΙ,

ίιΐ νβΓΟ 681, η,ιιοο" 8Ηΐιιιη3ΐιι (ΙίΙΙΪοιιΙΙ,.Ίίρηι ραι ίΐ ίη ϋίβεεί'-

1ΙΡ(Ι(Ιί8 1ΐΐφΐ8 3θε(0ΓΪ8 μΡΓΠΙ3ΙΜ8 1ιρΡΐίΙιϋ8.

ΟοΙ. 607 ίη ιίι . 1»οκ<τί|ΐΐ:ι Ρ81 εχ π-μία οίοΐίοίηεεβ Ιιι-

ΙΡίί.Η. Νιιΐι 881, ορίΐΙΟΓ, 0ρ08 ί(Ι ιΙι'ΙΙΙΜ Ι1Ι0ΙΙΡΓΡ, ςθΟ(1 833-

ρΡΙΙΙΙΙΙΚ'Π) 3ΙΙΙΡ3 ΓΡΟίΟΙΟβ, Ι1Ι1|ΐ!3 ΟΙΟ 6888 ςΟίβ 118(10111

ρΓβρε νρΓίιίβ ΓΡρρπιιηΙϋΓ ίη ΗοηιίΙν» ϊη Οεηηϊη. ' €<ΓΙ(-

ΐίΐ" οιιιίμ ϋανίΐϋ ίΐοΐίΐΐαι Ιοεα φια;Λ(ηη /•.'</ ίι,'οι/ίχ ληφαι-

ηα•. ταρΐύηΜ, φιιν νείϊαιη ίιι ΡΜΗίοηε ΡαΓίίίικι τείΐίΐηυ

(ηεταηΐ, \νΙ α ηοί>\$ αά ράειη ηα$. ειητηάαίιι ιμιιΙ.

(Μ. 616 ίη ΙίΙ. Ηϊηε ηηΐίοηβιη βχ 1)ί1)ΙίοΙΙΐΡθϊ 0»-

83ΓΡ3 (ΙΡΜτίρΙίΐιιι ριιιριιι1;ινίιιιιΐ8 εχ Ιιί1ι!ίοΙΙΐΡ('3 Ι1ι•μί;ι Ι Ο-

181Ϊ33.

Γ,οΐ. 619 ίιι ΙίΙ. ΙΙιιιιρ θΓ3ΐίοηεηι, γν,,•;», οπιιιίηο, 61 >

Ο3ΐΐ1θμο ;ιμιιίΐ3Πΐ Αιιμιΐ8ΐ:ιιιο, ιιιιιπ 51, εχοιΐ83πι ιιιιΐβ αη-

ΜΙ8 80 Ι!;ΐ8Ϊ1(•:ι•, ι::ΐ8ΐίμ:ινίιιιιΐ8 6Χ 00(1. 018. ίο 1)ίΙ)ΙίοΙΠΡ('3

1ΐ3ν;ιιΐ(;ι.

(".οΐ. 621,1. 33, ΛΜρ)^<^•μ«ι. ΛΙϋ ΐιιι;.«ρ•,Ρν.ι».ι ίη ΓιιΙογο.

ΠΟΙΙΙ. βΐΙίΐίΟ. Τ», Ο', {;αμ«ί-Ίί";"ΐ.

ΝΟΤ.Ε 5ΛΠΙΙΙ

Λά 8ετιηοηε$ ίιι Αηηηιη.

Οο'.•531 Ια ΙίΙ. Ηοιιιίϋιιιιι Ιιαιιο, ηβε 0γϊ•Ρ6 ςοο<1 ίοίαιιι,

ηπο Ι.Βΐίιΐρ ;κΙΙιιΐ(• νιι1μ:ιί.ιιιι, 3μιιο8ΐ•ίΙ Γ.3ΐ3ΐθ£θ8 Αοκοβϋι-

008 ιιιιηι. 5. Κ«ιιι 008 ρ\Ιιί1ιοιιιιΐ8ΡΧ ηΐ8. ίο ΙιίΙι.ίο'Ιι. (",οΐΐρ-

μϋ ιιονί Οχοηϋ, ριιιριιιΐηΐηιιι βΐ νβΓΪίβ ΙρεΙίοηίοι» ίΙΙο-

81Γ31301 8Χ 00(1100 1118. 30 ΡΠ1(1ίΐί58. Ι)ΙΙ('»Ό 1ΙΙΙ81ΓΙ8 ΙίΙίΓΙΙ-

1ΊΙ8 1ί1)ΡΓ3ΐίΐ(-Γ (-0011111111103(0 30ΐβ πΐϊΐρίοΐ 3ΠΙ108 1.11(0(133.

Τί(θΙθ8 68( 10 1)00:1 ί ΟΟϋίεε : Πι•1 τί,; Α ν,; Μγος ■', .•,■ <■()

-.τ,ι-ιί-,ς ««( τφη&*• Νθ8 011111 ΓΡ(ί[1ιΐί|ΙΙΙΙ8. ΐρΐι-ΙΙΙ ΪΙΙ 1118. 0x0-

11101181 Γ8ρ6ΓΪΐη08, ΙΐΙΙΠιΙ ίμΙΙ.-11-ί 0Ο3013 ΙίθΡΙιΙΪ3 1ιΐ(1ιοι( ϋ-

1)Γ3ΓΪί ίη υηιΐίοουιο ΙίίοΙίβ. Η3ΐ)1ΐ3 681 ΑηΙίοοΙιί.-ρ, οοιιι ίη

030 οπΚίυιιε ΡαΙίίι, ϊά 63(, ίιι ορίοοΓ, ι-Ί:ινί»ιιί πκ-ιΜίο-

ιιριη Γικ-ίίΐ, υοι οΐίαηι Γθ1ία,»38 ίιι Λιιιιιιιη (1ίο(38 ρΓοεΙίνβ

β8ΐ βΓεύβΓε.

Οθ1. 642, 1. 17. Τ•/, 5 νάρ μίλιηα ιό -άθ'.ς ίχιί,αι; 1ν«χλ»( τοΤ;

ήλι>;•κ. Μ»ιιίΓβ8(β 3ΐί;[ιιιι1 αβββί : ηιιί οιιιιιί η^«•.«β.η ιΐίοί

ρΟΐβΓΪί τΑ',κ, .101 Ιχιίπκ ή»ι«».ς 1»ζλ>1>? ΙΙιιΙιΟ Ι3ΙΊΙΙΙ3ΠΙ ρΐ'Γ-

ιη£βιιίθ8β εχρίεΐ ιΐοοίϊββίηιαβ ΗβΙββίυβ βχ εοηβίιιιίϋ Κ.εο

ίη θΓ3(ίοιιο ρΓοχίηιο βρςυεηίβ αά οοοο ιιιοϋοοι. ΐψννι,,,ιις.

ΚαΙ κάνη; μίν ««χία; ητ.ά,γ^Λΐ τβ»; νί'.νζ, μάιι«τ« {1 βσιλγι:βς . Τ'.ϋ-ο

γ••, εΐε. (,Ίι'ί/κ/ίΐ'ΐιιι ροίηΐ! «-.ιώ.,.•,-, εηε, ει ρηκ.Ί/ιι/ιΐΝ

ϊ.,,.ροίύ-Λ,ν ηιειηοηιν'ιΐ (,Ίϊιί/μ)«ιοιι!!<«, ίρ«υηι 5/οίίιιι (Ιε ιι'ίιο

ί//ι ορροιίίο α$ετ(.

ΟιΙ. 613 ίιι ιίι Πιιιιο »•Ι ϊιιιιι ΙιοπιίΙί.ιιη 3βΐιθ8θίΙ Τ.ϊΐΐΐο•

£08 Αΐΐ^'1181,111118 Ι1ΙΙΙΙΙΟΓ0 6. Υ(Τ(ί( Ι•>35ΙΙΙ08 6Χ ΙΟίΙίοϋ 0)0-



7-20 ΥΑΚΙΟΙίυΜ ΝΟΤΕ.

ΙίΙ»Ιο ιη ιρρϋίι) Νοϋ Ρ3Πΐ Αιπιιι•; ρχ ορίίηιο ηι*. ίιι ('.οϋε-

β'ιο ηονο ϋχοιιϋ, ε38(.Ϊ£3ΐ3ηι οχ αϋο ιη» ΙίϋΙιι-ίρ.ί* οΓοΙιίορ.

Ρ1ιίΐ3ΐ1ρ1ρηί;Ρ, ο,ιιί Υοιιιΐϋ* ίίΐηι νίνϊΐ, Ρ3ΐιΐφΐο ηοΐιίβ Ιι-

Ιΐ(ΐΓϋΙΪ88Ϊπιο 3ΠΪΙ110 οοιιιηιυηϊθ3νϊΙ, ςιΐΗπινίί Ιίιιε Ιπιΐιαι-

Ι3ΐη.

€ο\. 652 ίιι Ιιι. Ι Ι:κιο (<|ί;ιιη ΟΓίΙίοηΡίΐ) 3|*η<ι«ίΙ 0.;ιΙ;ιΙο-

Εΐιβ Λιΐίί»ι«1:ιιιιΐ3 ηυιη. Τ. ΥογΙϊΙ Κπι$ιηιΐ8. Υί Ιβ Ι. 1, οοΙ.

ΪΚ1. ΚοΉίοι.ί* Ρ3ΐΊ*ίειι*ί* 1588. Κβπι ι1;ιππι* εχ πυ. ίη

ΙιϋιΜιιΐΙι. ϋοΐΐρςίί ιιονϊ Οχοη., ηεφίε βΐϊυά ηο!)ί$ ρι\τ-

16ΓΒ3 81φρΡΐβ1)3ΐ ΟΧΡΙΙΐρ'βΓ. ΚχδΙ,Ίΐ ΙιΙΙΙΙΡΠ βΐίΐΐά III 1)1-

ΙιΙίιιΐΙι V .ι Ιίουη», ηΊοηβα 8, ι•μ1. 26, ιιΐί οΐΐηα ργβιιΙ όίβρο-

μι ι ΙιΙιγϊ

ΟοΙ. 0Γ>0 ίη Ιϊΐ. Αρρ3ΓβΙ ρχ νοΓΐ)ϊ•> Γ.ΙΐΓ}•8θ8ΐοηιί Ιιιιη ϊη

1)30 ογμΙϊοιιρ, Ιιιπι ίη ρΓοχϊιηρ Βρο,υριιΐί, 3ΙΪ3Π1 ρπιΐϋ 31)

ίρ<!0 ηιώίϋιη οΓ3ΐίοηοηι ίιι ρππΐ3 Οβιιιίοί νΡΓ03, έηιΡ•αη ή

,„.,',., μ.Μ Ι, Κ;>ί*. 0,113111 1)11*0,11.111] ΓΡρΡΓΙΟ. Γ.ΟΐΙΐ'Χ ΡΙΙ3Π1

Υ'ϊΙίαιιιιι*, ειι]ιΐ8 8ΐιρΓ3 ιηοπιίιιίιηυ*, βΐ 03ΐα1ορΐ8 Αιι^ιι-

λΙ.ιιμι•; ιιοιι ρΙιιι•ΡΝ 3£ηο.*οιιιιΙ ίη Αηιιιιπι. ίιι.ιπι ςηίιιο,υρ,

ιμ-.,|ι•ιιι ρΙ.ιΐιρ ρ,υπι ΠΘ81ΓΪ8, ρΙ οίχίρπι οηΐίιιο <3ϊ»ρο«ϊΙα•?.

Ι 1 1 1 1 ί ! ι • _ 1 1 ^ Ιι.ίιιι• ςυϊηίαιη ιιιοιιιογ.ιΙ, ρΙ ηθ8 !ι;ιηι• ιριίηΙ:ιιιι

ιιιριιιμιμ\ ίιπιι* α,ηοά' 3 ηο*1ι°ο ϋοαιιηβ οοιι*1;ιγρΙ ηϋιιιη ηιιΐε

η,ιηε ε*$ε ΙιιΙιίι,ιιιι. ιιΐιΐίχί ίη ρπιιιβ νριΐκι ΟιηΙίεί. Ροπό

Ιι.ιιιΐ' θΓ3ΐίοιιΡΐιι αϊ ΡΙ δρηαεηΐβπι α^ιιο- <•ίΙ ΟβίΛίΟβη* Αιι-

β ι*13ηιΐ8 8 81 9. 11ιΐ)ϋ* ιιηίαιηι ιιυ!)ί* οΙ)Ιί(»ίΙ εχειηρΙϋΓ

εχ 1)ί1ιΙίοΐΙι. €οΙ1ρ({Π ιιονϊ Οχοη.

ΝΟΤΜ 11ΕΝΒ.ΚΙ 3ΑΠΙΙΙ

ΑΛ ΙΙοηίϋα» ϊη Όαΐ'ιάβηι α 8ιια!βιη.

Γ.ο1. 075 ίιι ια. Η3ηο ΟΓβΙίοηρπι ζ\> Ιιπίδπιο εηηι οκίετί»

('ίιι«1ρηι 3Γκιιιιιοιΐί ΙβΙίηε νβΓ&η. Γρρρπι-ε ηοη <•ιιιιιπ*

ι,πίΐϊ ('!«■) (ίποεε ίη Ιιίβεε 1ϊυΓορ:ορ3ΓΐίΙ)υ5. Πρ*ο.πρΐ3 88ΐ

ίυίειη εχ η.8. ΡβΓ» ϋοιι&ΐαηιϊιιοροΐί α ί>3ΐηιιεΙε 8ί3<1ϊο ι?

Ι»α< ρΙ>5. 01 ΡΜΙΟΙΙιΙ.ιΙ ι ΡΧ ;ιΐίι) III*. Χ«χη »*>» τ*.; Χ«'«.ίί-

νος ϊηνεηίο. ΚρρρπΙυι• ίη (;3ΐ3ΐη{•ο Αιΐ£υ*ΐ3ηυ ηυιη. 1 1.

ΟυΙ. 687 ίη Ιιι. ϋβκοηρίη 0*1 Ιι^ο *ροιιη(1» οταΐϊρ ιΉ Μά

νη! αϊ 8/ιηΙ ρι πι*. 68ΐ)ΓίεΙΪ8 βΓεηίρρίκοηρΐ ΙΊιϊΙ;κΙι-ΐ|ΐΐΓί.ι<

Υ'εορΙϋ*, 1)οηο οηπιρππιί* οΐ ΡΐηΡίιϋϋΙ», ηιιο 8ο!ο ιιίχϊ

8ΐιιηυ8. νεΓ*3 ;ιΙι 1•>3*ιηο ρχβίβΐ Ιοιη. Ι, οοΙ. ΚΟΛ, οιΐϊι.

Ρίπ*. 1588. ΙΙ3Π0 θΓ3ΐίοιΐΡπι ΡΙ ϊρο,ιιρηιρπι :ι^ηοκοϊΙ 0;ι1»-

Ιο^υβ Λιι^ηδίΛηη* ηυιη. 12 ΡΙ 13. 1Ό*1 ρχοιι*3ΐη ΙιαηοοΓί-

Ιίοηεηη ;ιοορ*8ίΐ βΐίικί 3μθ(;Ρ3ρ1ιυιη » ίΝΐηπίΡίο ΚΙ.-κΙϊο «1β-

Μ•π|ιΐΐ(ΐιι Ι'ΡΓίε (ΌιΐϋΙϋΐιΐίιιοροΙί. — Ι.. Ι ηΐ) ίιηο. Πο»λ-.1 -.«

4/Ίρ.Ιν. Πΐΐίιΐ Μ κΛΧ'Λ κ,ίι; Ι/,Ί-^,'! ΙΐΐΙι'Γρί'Ρ* ΚίΜ-ίΠΙΙΙϋ 111'ΙΐΙΠΙΙΙΙ

ΥΙιΙρΙΙΙΓ 3{{ΙΙ081•0Γ8.

ΟοΙ 693 ίιι ιιι. Ηβηο ΟΓβΓιοηοιη ίϋΐηυδ βχ αηίεο ηικ.

ρχ ΙιίΙιΙί'ΐΙΙι. ΟιΙΐρςϋ ιιονϊ ϋχηη. ςυεηι 1:ι:ικ•ιι ίΐιι ;ι»•ι•ιιγ:ιΙι•

ΪΡΓίρΙΐΙΠΙ 0*1(Ί1(1ίΐ1Ι11*, 111 3ΐίθ νίχ υρΐΐ* Ρ88β Υ1ι1θ3ΐΐ1Ι

εΧ0Ι1ΐρΐ3ΓΪ, Γ3Γ3 ΟΡΓΙΟ 1ί1)Γ3Π0ΓϋΠ1 ΓιίΙΪΟΪίΗΐβ.

ΝΟΤΑ ^0ΛΝΝι8 Β018Π

Αά 8αηιοηβ$ ι« Οεηειϊιη.

Γ.'ιΐ. 581, 1. ζ5. λ«ό "'.!;ιί '.; ι1.; ί.',Λί.α κ ρϊ^ί^-'.,τϊς -:<"".. ΰ ιι-ίγτ.

«9ΰν -ή- ή;ιιρ> ητα 03*ίΙ. ΙΙΟΙΛίΙ. ιΙ;τό, Πρόντχ* σιαν-.ώ Γ Κ«ι-.6«ν

γχλ : λάοΓ,ται ε,•ή' σημαντιχή; V, (ννοια ή;Λβ , ύσχιρ χο?%μι'\ι* ΤινΙ -μ

λ γο (τβϊ'•ν]ΐ.νηι ίιβκιρώσκ ιόν αέρα, ί< τ-.ϋ ^βιγγνμίν^ν ν ιτανΤ ί>« «ρ»ς

τόν άχονΐ τα- κάν μι- «ϋρη ναΐήντ,ν {ΙαΟιΙαν μιΙ ή«ν/ί<ν, ι*.β ιρ >ι..ί•.ν «ν-

ίίο'.ς και ά)[ει*σστ'.ι; τβΐ; άχ-.βϊ; χών μα.|αν»ντ«» |^] ίότος ί-,-»«Ι^ρμίζ•τΒ[.

Κά. 5ί «ιόν ζάλη τι; -ριχιϊ» ν τ.ι^τ. τΰν άΐίΐι * «ν 6 ...ί ; ^ •. -.*. ,ν . |«

μΐηι :Λ ϋ;ι ίιαλνίιΐ; 1«α^π<>•- ΥΪΟΟ ΡΓ^Ο 31111011 Ιιίι: 1( {ί»•Ι1(1|ΙΜ1

811 : άκό λιμΙ.ο; ιν; ϊι^ίντ «χραΓΪ/ΐϊννχις* ά*ό Τ.Ο ν«τ4^»Μ «-εΑιιλ1^ '*<

■λ» 1|ΐκίίΐ».,ε1ρ. Ν3ΐη ηΐ ιΐ3νί* 3 ροΓίη ίη ρυΠαια ΓβΓνλΐΓ, •»ιβ

θΓ3ΐιο ,ιΐι ΟΓε ΙοςυειιΙί* »ά .ίιιιι1* βυύίΐοηιηι. * 0<ν1εΐ(ν ι'Ι

φΐΗΐΐΐη ριιιΐί-ηΐιΐ1 .Ιικηηιία Βοίιη ηοΚΚ νΐΐ /ι'ί'ίί ικΙιιιιμΙηι»



ΟΚϋΟ ΚΕΚυΜ

Ου.Ε ΙΝ ϋϋΛΒυδ ΡΑΚΤΙΒϋδ ΤΟΜΙ IV ΟΟΝΤΙΝΕΧΤϋΠ.

ΡΠ.ΕΓΑΤΙΟ ίη αυιπιιιη Ιοιιιιιιυ ΟρβΓυπι 8. ^ΟΛηι1^3

Γ,ΙιοίοβΚπιί. 5-ϊΟ

8 ΡΑΤΗ18 Ν08ΤΜ ΉΑΚΝΙδ ΟΗΙΥδΟδΤΟΜΙ ΟΡΕΚΑ

ΟΜΝΙΑ. 2Ι-±2

8βγπκ) ίίίΓηοηίΙΟΓΪϋδ ηιΙ> ίη'ιιίαιη 53ηεΙχ Ουαιίτακβϋίηϋο.

Ιΐήά.

Ηομιι.. Ι. ϋοηοίοηιιηι νοπίδ ΒηΙβ οι ιιβι». Ιβίιιιιίιιηη

βχοηιρίο ϊαιιαοΓϋΐιι οοιιιπιι'!ΐ(Ι;ι1ιΐΓ. ΓΚι\;ι Ιηιιιι:ιη:ιΐ'ΐιιιι Γβ-

■ 11(11 ΙΙΙΙΙΜΓ.Ί. ϋ -'<

Ηομιι.. Η. Ιη ΟΓΡαΙϊοιιίϊ ρΓίιιάρ'ιυηι : /ιι ρι-ίητίρίο [εείι

ϊιειι» εαΗχηηεΙ Ιβηαιη (Οβη. 1. Ι ). — 0ιι3(Ιγ336μιιι33 κμιι-

ριι* 3ρΙυηι οοιιοίκιιίΐιιι*. Εχ 0Γβ31ιιπ8 ΟΓβϊΙορ 3£ιιο*οίΙηι-.

Γ.οιιΐΓϋ βοςςιιί (ΙϊοβίΗπιι Ιβιταπι οχ ϋϋΐφ-οΐί ηΐ8ΐιΊ•ία Γα-

Γίαιπ. ΐβπ•3 |>3ΐη:ι ικβίπι ΟϋΙ, οι οοωηΐϋηβ ϊβμιιίοπιιη.

ΜοΓ.ιΙίϋ εχηοΠ3ΐίθ. 26-32

ΗΟΜΙΙ.. III. ΙΙβϋδφΜΒ &ηρεΓ5ΐιηΙ <Γιι«-ιμ);ι ϊη ίΐίικί , ι η

ρτχηηιήο [εεχ! ηεια ειΗιιιιι εΙ Ιετηιηχ (Οβη. Ι. 1), υ«ιιιο

κΙ ίΙΙικΙ, ΕΙ (ιιείιηη ι*1 «ίκρβΓβ, εΙ /ιιείιιηχ ει! ηχαιιε, ά:ε»

ιιιιιια (Οβη. Ι. ο). — Οιγ ΟΐΜβ ηοιι οιΐιιιΐι μπιιιΙ υηο ϋίβ

ρπχΐιιχβιΐΐ ; ι'οιιίπι βο&ηιιί οιηιιίι ΓοΠηίΙο Ββπ (ΙίειιιιΙ. Νοη

ηηκίπιιη ϋοϊιιιη , βοά ο ι βϋυηιηι ^ιΐιιίοιιι οιητο ΰβϋβιπυΐ.

ΜοπιΙιβ οχίιΟΓίΜΐίο. 52-09

Ηομιι.. IV. ηΐχχΐ ψιοηιιε ηειι» : ΡνιΙ βΓηχαηχεηΙιιηχ ίη

ιηεάιο αψιά; , εΐ ά'ινχάηΐ χιιίετ ηφιωη ει α^ιιιιηχ. ΕΙ ίαείιιιη

('.Νί ιί ι (Οβη. 1. β).— ΓοΙβιιΙϊα Οι-ί ηυΙΙιιιιι ηΐ0Γ3Πΐ .ιΊιιπίιίι.

ΚΪΓηιιιιιΐίΐιΙιιηι φΐίϋ ϊίΐ νίχ ϋβίπ μοίι-ίΐ. Μιιΐΐοϋ εκίοκ βχββ

ηοιι [ι(ΐΐ3ΐ Β. ΓΙιι-γλίΜΐιιπιιι*. Ι*Ιι•1.-ιιιη:ιι!> (•οηνιχ•3ΐ Ι. Υ Χ Ιη-

ΙβτρΓβΙει;. Μοι\ιΙί•> βχΐιυτίϊΐίο. ,ΙικΙκί» ]6]ιιηίυηι ηοη ρι-οάβ-

Γβΐ. ΟιιαιιΙιιιη 1χ>ιιιιηι 5ίι ίηίηιίεοι-υιη «Ιιΐ •■■ ιί". 39-48

Ηομιι.. V. ΕΙ άΐχίΙ ηειι» : (οη^<•εαεΙητ αηιια ψια• »κ&

εα Ιο ειΛ, χη εοιιαεεααίχοπεηι ιιιιιιηι, εΙ αρρατεαΐ ατίαα (Οβη.

1.9). — 8ί'Π|'ιιιι;ι 3ΐΐΓίΙθ(ΓιηΪ3 εοπιραηΙιΐΓ. ΥίαΙίηιπι 3(1

νίΐΒΐιι Γιιΐιιΐ'Ίΐιι ιιοΐιΐϋ εοπιραΓΐκϋαιη ι'Μ , βχβΓείΐ3ΐίοηβ νϊτ-

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 61 38!>ί(1ΐ13 |Κ'('ι::ΐΙοΓΙΙΙΙΙ ΟΟηΓβΧΜΟΠβ. ΛΐΙΙΐΟΙ'1'.ΐΙίθ 3(1

οΙ)1«ιιΐ|ικπιιΐίΙυιιι 3οπ|Ιιιπ5, βΙ 3(1 (,Ίοπϋΐη αιιιΐοηιηοηιΐηιη.

Οίοι ία Ιιιιιιΐ3ΐΐ3 νΪΓΐιιΙυηι 5<>()ΐιί(ιΐΓ. 48-^4

Ηομιι.. VI. ΕΙ ιΐίχίί ιίίιι : Εϊαιιΐ ίιηκνχατϊα ίη (ίηηα-

ηΐι'/ιΐο (Ίΐ-Ιί αά ίΐίαιιινιαίϊοικιη ηιρβΓ Ιετηαιι, υί άχηάαηΐ

ίηίίΓ ιΟίΐη ε! ϋιίετ ηοααη, ει ύηΐ ίη >!//»«?, ε! ίη ϋηψοτα,

ει ίιι ίί/ι'ίί, 1 1 ιιι α><ηοχ (ΪΊοιι. 1. Η). — διυΐΐίΐίϊ ηίοπιιιιίιιιη

ϊοΙι-ιιι. Γ.ιιι• |•ιι>.ι 1(•ι ιίππι (Ιίοηι 801 εκη(ΙίΙιΐϋ. 1ΊιΙ(•Ιιΐ'ί|ικΙο <>1

αΐίΐίΐϋ* εα-Ιί. ύηιιιίβ |)γο| 1«γ Ιιοπηικ'πι αο3ΐ3 μιπι. ΜοπιΙιη

οχΐιοηαΐίο. Μ-(ίΟ

Ηομιι.. VII. 1 1 άιχΐι ι>εη» : Εάηεαηΐ αηκοε τερίϋϊα αιη-

μνιπιιιι ιίινΝίιΐ'ΐη, εΙ νοίαϋΐία πιΐιιιιϋιι νιρετ Ιρπαηι ιεεαη-

Λιαιι βηιιαηιειιΐιιηι ίβ'ϋ, ει [Μίαηι οΛ αε (Οκη. Ι. 20). η

(εείΐ ιιειιι εείε υιαιμια, ει οηιηει» αιήηιαηι ιοώηαΐϊιιηι τενίί-

Ηιιιη, φια- ρτοάιιχεηαιΐ αηιια; ιεειοκίιιιη αεηΐτα ιηα ( ΙοίιΙ.

ν. -1\). — Πί(•ΐ3 ίιι ρπΐ'ΰϋιίυιιΐί ΗοηιίΙία ηιίιί{ρι(. Ανοηΐ 3

ΙικΙ» Γ.ίιοοιί'ϊίΙιιΐΝ. Ι'ιιι- ι.ιπίιιιη οηΐϊιΐι'ΐιι ίη (Τ031Ϊ0ΙΗ8 π.ιΐ'-

Γ3ΐϊ(ΐιιΐ' ΝΟΓΥΟΙ. Μιιΐ'.ιΙΊϋ (•\Ιΐ(>ιΊ:ιΙί(ΐ. ϋυιιΙΊΙιιιιιι ίΐιικ'ΐιΐίη ίη

ιιιιιιΐΗΐίιιιη η•πιιιιι|ΐιι•. ν'ιΓιιηη οιιΐΐυ. β!-β9

ΗϋΜΙΙ.. VIII. Η άίχίι Ωεια : Ριιεϊαηηη ΗοηιΊηεηι ίβενη-

άιιιη ίιιιι»)ΐιΐι•ηι ηοϋταηι εΙ χεαίΗΐΙηη χίιιιίΐϊίικίίιιειη : εΙ ιΐο-

πιίιιηιΐιη- ρίκϋηα ηιαιϊι, ει νοίαΐίΐϊΰιιι γιγ/ι' , ει ρεεοήΐηιι ,

ει 1>ηιΰα, εΙ Μΐίνειια• Ιειτβί, ει οηαιϊΙηι$ τερΙ\ΙΐΙηι$ τερεηΐί-

Ιη« «ηρίΓ ΙεΐΎαηι (0?*. 1. 2Β).— Οιγ βίβηκ-ηΐ» 3η1ρ ηηηιϊ-

ιΧΜίι γγ(ίιΙ:ι. Αι-υικκ 01 ΑηΙΠΓ0[)οηιοΓ|>Ιιίΐ3!> ίη^ιτΙαίιΐΓ

('.Ιΐι•ν•*«Νΐ(ΙΙ1Ί1•4 Μοί'ϋΙΝ (■χΙκιγΙμΟο 3(1 νοπιιιι ϊι^ιιιιίιιιιι. 119-76

Ιίο' ιι.. IX. 1 >»- ϊίβ (|ΐ)3ϋ κοςιιιιηΙυΓ Ιι:ι τ νιτίο, ι,ι• ίαηιιικ

Ηοιηίηειη ιεαιηΑνηι ύηιφηειη ηοΜταιη : βΙ 3(1νυΓ$ι« βο$(ηιί

(Ιιι ιιιιΐ . ('.ιιγ Ι(ΐ'.>.ιί;(• ';κΊ.ι: μιιιι , 61 ηυίϊ υϊα» 0Γι•:ιΙίοιιί5 «ο-

ηιιιι ? Ει ςικχΙ νβΙ &Ιο ιηα\ίπιο άβΐΙβηηιΐΓ Ι ιι• Ιιηηιίιιΐ

Ιι:ιΙιίΙιι•> , »Ι(|ΐιΐ! ϊικΊΙ'αΙιίΙίκ Πκί 0Γ^3 ί| Μΐηι |>«•ιιι*\ (ιΙ.ίιΙ ί;ι.—

ϋΐ':ιΙΪ3 φΐΗίΓίΙ 605 (]ΐιΐ !>β &ιΐϋθί| >ί >ιι 1 1 - ΙΙιν\ι«. εχΙιηΠ3Ιίθ 61

(|ΙΙ(ΤΙ1ΙΙΙ(|»ΙΙΙ 6Χ (ΙΐΙΊίΜ Γι•ΜΙΙ1Ι| Ιίο. (ΙΙιίι'ΐΙίιι ^ΙΊΙΙ Κίιιιιι 5θΙ-

νίΙιΐΓ. Οιγ Γογ:6 ηοιι 5ίηΙ ηοιηίιιί μιιΙηΙιΙιγ. 8:κ•ι ίιί.ίιιιιι ηιιιχί-

ιιιιιιη 1)ι•λ Ιιΐΐΐιυϋι.ϊηΓυιη Γϋυοι°(ΐ3Γί• ΟοιιΓο-λϊο [>^οΐ(Η-υπι.

7ϋ-8Ι

Ηομιι.. Χ. ΕχΙιογΙλΙϊο 3(1 εοβ ηυοδ ρικίοΐ ρηβΐ γιΙιιιιιι

νΐΙΙΙ|ιΙΙΙΙΙΙ 3('(!(•<Ι(•Γ0 3(1 (ΟΙΗΊΟΙΗ'ΠΙ ν?Χ|Ι('ΓΐίΐΙ1Π1 . (Ι ίιι νι'Ιί-

φιιιιο Ιβχιυιη ρπ>1, Μάοινια Ηοτηίηεηι κειιηαΊιΐΗ ίιηααϊ-

Λιίιι ιω.\1ιαηι. εΙ χεαιηάιιιη μ'»ιι7/(ικ/ιμ<ίκ ((^η. 1. Α));'(•ι

•Ι•- Ιιιι νίτι.ίΝ. ΕΙ (εήΙ ηεη$ Ιιοηάηειη ; βεηιηΊιιιη ΐ•Η•ιφηηη

/»('/ /'ο/ ιΐιΐιιιι ; ιηιΐ.νιιΐιιιη εΙ Ι'ιΊΐηηιηι (εεί! ϊ'.Ιοι ( ί>. ι•. 27).

— Α(Ι βρίιίΐιΐίΐΐιη (|υ(ΐηκκΙιι .ιι'ομΙπι.Ιιιιιι. \'ί«! ιΐινιτν.-ρ (ριΙ-

Ι•»ϋ 0•'ί Ικ'ίικνιιΙΐΊΐΙίι βοηιιΪΓίΙιΐΓ. ('.ι>ιιΙΊ•'«ί(ι ικ-ϋι-.ιΐοηιιιι.

ΤΒΐιιμ6Γ3ΐιΐί3 3(1 &3ηίΐ3ΐβιιι α>η(1υαΙ. ΜυΓ3|ΐϋ 6χΙιογΙ3Ιιο.

V ΚΙ-'Μ)

Ηομιι.. XI. Οιιοϋ οροτιβικ νίηαίρηι ηιβςηι Εκ-βι-β >3η-

Π(ΐΛ•1ικ• ί.ιιια: ι,ι|ΐιί ειιπι β]ιι«1ΐ'ΐιι ^ιη ικ» ιΐ3ΚΐΓβ 65Κ6ΙΙΙ,

63.11 :ιη'υΐ':ιΙ(' ΐΜ.13ΐί ϋϋΐιΐ. ΕΙ ιριοιΙ ϋί Κι'Κηι'ί ίιΐιτίηιιιχ ,

ιιιιΙΙαιιι ι•\(Ίΐ$3ΐΙυΟΒΠ) Ιι.ιΙιίΙϋΓί -.ίηιιι^. ΜΙιίΙ ρτ(κΙ(Ά ].]ιι-

κίυιιι ιΐΒίρΐϋ Ροω'ίυ $ίη«; Ιμμιιχ (>|•ιτΙ',ίιι. Ιϋιϊυ Ιιιιηκιιι ι | ο•

Ρατκοι.. Γ.η. II V.

Ιρχ' οηιηΪ3νίιί3β(1οπΐ3Γ6.Ρ3υΙυηι ρτ«•θί>•3ΐ. Ρηυΐϊ «γοτιπ»

νηπ*. «0 9Η

Ηομιι.. XII. Τ>β ίΐβ φίτ ϊοηιιυηΐϋΓ εΓβαΙίοιιβπι : Ιΐίε ε$ι

Ιίύετ αεηετιαίοιιίί εοιίι ει Ιεττα: , ί/ι/οπιίο (ιιαη $νΗΐ : φιο

άϊε (Ί•αΙ ηβηι αιίικη ει Ιεηαιη. — Είβηιβιιϋ 1)(Κ («ηιιιηα

Μΐ1«1ι|;ι ϋΐιιιΙ ; μίλι»» ΗιΊ Γι•νι?Γ*ΊΐΙιΐΓ. λίιΠϋ ρο&>ίΙ;ίΙί5;

|,0ϋϋϋπΐ(15 Ιο:ιιιικίιι 11:ιρΐί>ΐ;ιιη (Ί ΡαιιΙιιηι ίιπιίαιί. 98-103

Ηομιι.. XIII. ι:ι ρΐαηκιηΐ αοιηνιια Πιπ-, ρηταάίχαηι ίη

Εάεηι αά οΗεηΙεηι , ει ροίΐιι'Ι ΊΙΙϊε Ιιοιηίικηι ιμιπη [υηιιανίΐ

(Γι6ΐι. 2. 8).— ι Ίιιιΐΐ'.ι 608 φΐί ι1Ίο«•1>ϋΐιΙ α .ιιιιαιιι (-χ κιιΐν.

!>ι.ιιι1ί3 1)κί οίκο. 1)ι.•ιΐϋ 5ΐιη|ιΙοχ• , ίιίΓΟη 11Κ15|1|Ι!> , 61 Ιί-Ι.ΙΪ

0.ιΓ(Ίΐί. (',οιιΐια 603 ([ίιι (ΗββΙμιιΙ 1';ιγ;ιι ίϋΐιιη ιιο.ι ΐ'»υ ίιι

16ΓΓ3. Ιυ3-ικι

Ηομιι.. XIV. ει αεκρχΐ ηοιηϊηια ηε>ι$ Ιιοηιϊηεηι , φιειη

ίοι ηΐιινιΐ, ει ροιιάΐ αιιιι ίη Ραταάίω νοίιιρκιΐη , ία οικτατε-

1;ΐί ει αιχίοάίπΊ ϋΐηιη (Οβη. 2. 15). — Οιηΐι-3 βο$ ςιη

(|Ι1:ι•νιΙ:ιι11 «0065 Ι'.ιΐΓΙ , ()υθΜΐ3Π1 ΕΊΐίο 3(1ϊΟΓίΙι6ΐ)31ΙΙ. ΥθΧ ,

Ιυάαιιιιιι, ουί (ΙίιΉιΐΓ. Λιίαιιιί $3ρίοιιΙί3. ΕίΙιοΠα» αιΙιίΙΓϋ.

Μοι-αΙίβ βχΙιηΠΐΙίυ. ΜΙ-ΙΙ8

Ηομιι.. XV. -ιιΐιι: νετο ηοη χιινεηΐη* ε$1 οιΙ]ιιΙογ μινι'Ιμ

ίΙΙί. ΕΙ ϊηιιηϊζϊΐ ιχιιι εχεεαιιηι χη λάηηι, ει ιΙο.ηύΓχΙ. ΕΙ

αεεερίι νηαηχ εοΛατχαη ε]ιικ, ει ιχηρίειΐι εαηκηι ριο χΙΙα.

ΕΙ &άχβί•αχ& Πεια εοίΐαηχ, φυηη οχεερχΐ αΊ: ιύαηι χη ηια-

Ιίΐτειη (Οβη. 2. 20-2ί). — ϋ« βιπογο νοτίιϊ ϋίνϊηϊ &ϋί5 3ΐι-

(ΙίΙοιΉιυ» ^Γ3ΐιι1;ιΙυΓ. ί'Ι Ι)ι•ιπιι ι1οιί•ι ίι:ι•ο νιτ1.:ι ίιιΙι-ΙΙί-

^(ίΐιιΙ.ι. 1>ιιιιιίιιιΐϊ 61 Γ>6υ$ (Ιο ΡιΐΓ6 61 Ι-'ίΙίο. Λι|:ιιιι |ΐΌ|.Ιιιν•

Ιί(-311Ι ^Γ3ΐί»Π1 30ΓΟ|:ίΙ. ΜιιΓΙΐΙίΜ 6|ιίΙι.ςΐΙ3. Εί1)6|'3ΐί|«8 1)61

ίιι ΙΐΐΊΐιίικ'ϋ. ('.οιιίπι |ιι;γ('3Ι;ι Ιίιΐ£υχ. ΙΙ«•Ι2->

Ηομιι.. XVI. Ιη ρπονϋΐ ίαιίιοικ'ΐιι ι τϊπιοηιιιι οτωίοπιιιι.

; / ιΊΐιηΐ ιιηιήο ηιΐιΐι, εΙ ιάαχιχ,νΐ χιχοιτ ε)χιι, ει ηοιι εηώεαε-

ΰαηΐ (Οβη. 2. 25). — ΑΙίφίοΐ ϋβ δετίι ΐιη-ϋΐ ιιίι ί.κ-\1ι:ιιιΜα

εο| Ϊ3 ιΙίί-Ιί^, 3(1 &οο|ιι πι (η•ι ι,Ίι. 8βΓ|ΐϋΐΐ5 (|ΐιί Κνβιιι (Ιΐ'α'μΙ

ηοη 6Γ31 Γ31Ι0Π6 ρΓΟΧϋΙΙΙΒ. Γ.Ι1Γ Ιί^ιιΐιιιι 5('ίβΙ)Ιίχ- (ΙίΟΚΙΓ.

Λ(ΐ3ΐη $εϊβιιϋ3ηι Ικιιιί 61 ιη.ιϋ ηοη «χ βϋυ 3 Ιί(;ηο α ί•ι•|ί|.

ΜοταΙίε βχηοτίηΐίο. 1-3-131

Πι ιμιι.. XVII. κι αιιιΐχη'ηιιιΐ χνεεηχ Ποηιχιιχ Πι χ (ΙεαιιΑ*-

ΙαΜχ$ χη Ιαταάχχοχη χηβΓΧΟ'χε (Οβη. 3. 8). — 0>ιινί,•ηΐια

ίιιοοΓΓυριυβ ]ιΐ(1βχ. ΓοηχάοηΙίχ οριΐΐ. ΧίΙιίΙ ι-βοεοΐο |κ']ι:ι.

δΐ!ΓρπιΓΐ!>(Ι^ιηη;ιΙίο. δρβϋ Ικιιιί Γιιΐιιι ί ιιιηία Ιονβι ρπΡϋκηΙί».

ΙίχοΓΡ» νΪΓΪδ ρβΓβΓβ (Ιεϋοη'. Ε| ίΙ( ριΐϋ Ιιοιιιίΐ »>. 154-148

Ηομιι.. XVIII. ει νοεαχήΐ ΐι'.αηι ιιυιηεη ηχοτχί πια; ΐ'ί-

Ιαχη, αιιχα ίραιι ε>1 ηιαίετ οηηιν,ιηι νχνεηΐίιαη. ΕΙ [εείι ηοιιιν•

ιηα ηειιι ΑάχεΙ ιι.ι» / εριχ Ιυηχαα ρείαεεα$, ει ιηαΊιχΐ ΛΙ *.

ιι ιιχΐ ηειιι : νεεε ιάαηχ /ηειιι» ε»Ι ιχεηΐ ιιιιιι» εχ ηοΐιχι.

(Οβη. 3. 20-22).— ΙΗ: ρβ603ΐο ΛιΙαιηΙ μι|ιβπιι> ιΐίοΐιι $υιη-

ιτιαίίιη ΓβΙε^ϊΙ. &γ3τ1ογ ροβιιβ ιηαηεΐ οοβ, ηιιί ρο»1 Ιο^βιη

(κ .ίμι. Μιΐ' ιιικκίιι νβϊΐε* ρεΙΙίεβαϋ ρηιικι ρΐΓεηΐί <( ιιχοτί

ΙβοϊΙ ΙΙιίι-. Ι.ιιμκ ίη ΥΒβΙιΙιιιχ Ιβηιροτβ ΟΐΓΤ^ΟίΙυηιί. ΓαΓ

ΟΧ 3(Ι\6Γ$0 Ρ3Γ3(ΙΪ8ί ΙΧΚ>ίΙυ5 ΑιΙβΠΙ. ΚιτίρΙιιΠΙ 330Γ3 ηϋιιΐ

ΓΠΙ8ΙΓ3 (ΙίοίΙ. Β(Μΐίΐ38 Όκί 6Γ^3 Οιίιιυιιι. Ιιι ΙιΙιΙ^ΙΙΚΙιΙΐΙιιΙϋ

ηιιίιΙ (ΐ|κ("\:ιη Ιιιιιι. ΜοΓ.ιϋί βρϋο^υϊ. 118-158

Ηομιι.. XIX. £| (ίί.π{ εαχη αά ιΜ (ταΐτετη ιηηηι : Εατε-

ιίχιιηχητ χηεαηιριιηι (Οβη. 4. 8». — Μί*βΓ3 ρε<Χ3ΐί Μ.τνίΐυ3.

Ηίιιμι ΙίΙιβΓίΛΐβ 3Γΐ>ίΙτϋ (1οιι;ιΙιΐ3. Ι)β05 ηβοε&$ίΙ31επι ηοη

ίιιιροηίΐ. ΛιΐΊΐΝαΐίο αιηϋοίοηιίιρ φΐ3ηι ςτανϊϋ. Ρ«•ιιίΐοιιΙία

3ΐιΐ<• [μιίκιιιι υΐίΐίϋ. δβρίβπι υΐΐίοηββ Ιη Οβίηο φΐα; ? ΜοταΙ»

0].ϊ1ηΚιΐ8. 158-Ιθβ

Ηομιι.. XX. Εατε»ιη» εΛ αχιίεηχ Γαηχ α (αεχε Όεχ: ει Ιια-

Ιιχίιιι-ίι ίη Ιεχτα Λ'οίίί, ε τεαίοηε Εάεηι (Οβη. 4. 10), οι Γβΐί-

(μΐ3. — ΰυΓ ηιιΜίιΊ (',.ιίιι β ρορΐοηβ Εϋοιη. 1'α•ιΐ3 οεοβΜΟ

ηιίϋβΓΪοοΓΟ'ίϊ'. Είί>6Γυιιι ΒΓυίΙΓίΐΜΐιΙιοηιίηίβ. ΟοοΓβϋκίο ροι-

οιιιι ιιιη. ΙΊ(•(':ιΙυιη ορρτυηΓίυιη ίηιιπί. ΜοΓβΙίϊ βχΙιοΓΙΐΐίο

εοηΐΓ3 αν»ΓΐΙϊ3ΐη. Ιββ-171

Ηομιι.. XXI. ι»ΐε «( Ιϋετ αεηεταΐϊοηχ» ηοηχχηχιηχ, άιε φιο

(εεχ! ι ειια 'άαηι, »εα.ηάι•ηχ νηααϋιεηι Ωά (εήΙ χΙΙιιιιι, ιιι ι-

ιειιΐιιηι εΙ (εηηηαηχ /εείι χΙΙο%, εΙ ινεαήι ηοηιεη εοειηη

ιάαιη, ψια ιίχε (εεχι εοχ ((Ιοη. 5. 1. 2).— ΥίΓΐηϋ οχ κτυηι-

ηίϋ ΙίΙ ίΙΙιιΜιίοΓ. ()ιχ\Λ ΜΙ μίίιικΙιιιιι ίιηηςϊικ'Πΐ ϋοί εΓ63π.

Ν ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1 ί|ΙΙ|Η»ίΐί(Ι Γι'ΙΊΜΙΙ ΙΙ3ΐ!ϋ. .Νι ΜΙ.ΙΙΙ,Ι >^||( ! ι ΙΊΜΙ 61ίί>

ίιιΐ|<οιιΐΜΐιΐ3. Νιΐ| ιί;ι• ηοη ίη ('3<ιϊλ «υηΐ φίοιιιίηιΐϊ Ιι ιιιιιι»•-.

Ι)οί> | Ι.ίΓ(•3Π(. Ρογ ίπιΐΐί,' .ι* ιπίπιΐιιιιι (Ίΐ!ΐιι;ι |Γκ<Ιίεί νυΐΐ

1)ηΐ3. Οοηετΐϊ 1ιιιηι;ιιιί ίηΐβΓίΚΐί φΐϊε$ νοοίιιι•. ΜοτίΙί.ι

βρίΙ(>Κΐ'.3. Λιιίιιια ηιιοιιιιχίο ι-υι*:ι:ιιΙα. 175-185

Μο> II.. XXII. ιι ειαΐ 'ιιε αιιηυηηη αχηηαεηίοτχηη, εΙ αε-

ηιηΐ \οε Ιι•ε* βίίκ , ζεηχ, Γ/ιοηι εΙ .ΐαρίιεί. ΕΙ (ιιείιιηχ ιΛ

ιιιιιιηάο ειερείΊΐιιΐ ηοιηίηε» ηιιιίιχρίχεαη αιμνε ιειτιιχη, Η

[ίΐίιν ιιιιΐιν αιιιι εα (Οειι. 5. 31. βΙ 6. 1). — ΛΐΙϋηιίοηβιη

3ΐιιΙίΐο: ιιιπ ο;ΐ| ΙιιΙ. Οιιχ 5ίΙ η3ΙιΐΓ3 ΟΌόίΙι 3ρίΓίΙυ3ΐίϋ. Ι ιΙ..--

πιιιι ,ίγΙιϊιγϊιμιι. ΑιΙ\(Ί'μι« β(•» ()ώ (1ί(•οΙ)3ΐιΙ 3ΐι^(Ίιιϋ οιιο

0ΙΪ3Γ11Ι5 Ιιιμιιιιιιιμι ΐ'οιιιιιιίχΐί >( βϋκβ. ΙΙοιιιιιιι•.-. Ιϋιι 1)ιί ι!ι.:ιί

ίιι 8(τί|•ΐυΐ'3. ΜοτιΙΐϋ βχηοΠ31ίο : 3\3Γίιί»ιη Ια Λα υι>ιι

ΙκΐΓΐιιΐίιιιιι'ΐη ]ΐΐΊιΠίκ:ιΙ. Τβιιι; 6Γ>ηΙί3ΐιι ρι:ί•(Ιί(ϋΙ. 185-ΙΟβ

Ηομιι . ΧΜΙΙ. \οε ιηιίειη ΐηνεηίι αταίχεαη ευεαχη Ιοιιάιια

/)<■«. Μα• αιιίειη ιι.ηΐ οεηεταίχοηα Λοί. Λικ Λοιιιο ,|ΐι«ΐιυ ,

33
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ρετ(εΦι* εχ&ηίβηι Ιη αεηεναύοηε »ηα : ηεο ρΐαεηϊΐ .νοβ

(Οβη. β. 9). — νίηυΐίϊ ρΓ3ΕΓ08»ΙίνίΡ. 1_ηικ):)π ΟΙιπβΙίΗηιΐί

3ΐ> οιηηί1)ΐΐ5 ηεηυίΐ. Ιιιι[ιγοΙ)05 ιιοιι Ιιοιπίοι-8 ηρρβίΐαΐ δοπ-

ρΐιιπι. 1ΗΊ15 Ιιοηιίπειιι <"ΐπι ϋοΐιιαι νοο,-ιΐ, ςυί νίιΊιιίοιη οοϋΐ.

Οϋίηαηι νιτβ ΓΟ^ηειιΙ. 0»ηε3ΐθ£ίχ ηκχΐυϋ ορίίηιαβ. Μοι-.ι-

Ιίδ βχηοι•ΐ3ΐ1ο. 190-206

Ηομιι.. XXIV. ΟεηιιϊΙ αιιΐι'ηι Νοβ ιτα βίχοι, 5βη», Οΐιαηι,

ΐαρηεΐ : ι-οηΊΐχηα (ΐιιίαη ααΐ Ιεηα εοΓαηχ ιη- ο, εί τερίεΐα

βζΐ Ιιηα ί;ΐ)ΐΐί[ΐ(ιι (Οβιι. 6. 10). — δει•ίρΙιΐΓ3 ηοη ο&ίΙεΓ

Ιε^εηϋβ. ϋβαίοοπίίΐιππι δυοηι Νοβ (οιιιιιπιιιίοαΙ . Γ.ιπ• Εηοεη

Ιι-βΟδΙβΙαδ ΙϊιεπΙ. δοΐβΐ 1>«-ιι.-. |)Γθρ(βΓ ]ϋ8ΐυδ ββΓνϊτβ 3ίίθ5.

Πικιγρ βχ ίιηπιυηϋίδ βίηβ, οι ηιιιηιϋδ ;ιιικ•ιη βερίβιιβ. Ι'γγι•-

ιϊϊοίι ϋευδ, ηβ πηΙιπΜΐ ιιιιιΙλ Μοι-αΙίδ βχηοιΊ31ίο. 300-218

Ηομιι . XXV. ΛΌβ αιιίεηχ αηηοηαη εταΐ ιεχεεηίοηιηχ , εί

άίΐηνίηηχ αψιά: (αείιιτη ε»1 «/ρβΓ Ιεηαηχ (Οβη. 7. β). — Ρβ-

ΙίειΗία βΐ 1>βηΐ£ηίΙ33 ϋεί ίη ίρβο (Ιίΐυνίο. Εχ ρηβδβηΐϊ

ρπ•ιι;ι ρβ003ηΙίΙ)θ8 ίί!:ιΙ;ι ιιιίιπΓιΙιΐΓ ηΊοπιιι. ϋβιΐδ ρίΜ'ΐΙίι-ίΙ

ριΐΊΐ,•(ϋ , ιιε ίιιΓίτίΐι 0γ«;ιΙογϊ8 υοΐεηΐ'ια ίηοοπιρί'βηβιΐδίόίΐίδ.

Νοβ ΓβδΙ'ιΙιιίΙ ψιοιΙ ΛιΙ;ιιιι :ιΜιιΙει-3ΐ. Μοηΐίδ εχΐιοπηίίο :

δίπβ 5ΙΐρβΓΠ3 «Γ3113 ΙΐίΙΐίΙ ΟΟΙίί 3•η'βΙ•β μΟδδϋΠΙϋδ. 218-229

Ηομιι.. XXVI. ΕΙ τεεοιΗαΙχιι αί ηεχιι Νοε , εί οπιηχιιηι

οεϋίαηιηχ, εί οιηιιΐιιιη ίηηχεηίοηαη, εί οηχηίιιηχ νο1<ι:ίΙίιιιη,

(Ι οηιηίηηχ ηψΐίΐίιιιη , αιισχχιηχαχιε εταηΐ αιιη ίΐΐο ίη ατεα.

ΚΙ αΗΗιιχίΙ ηειιι ίρίιίΐιιηι ιχιρετ Ιεηαηχ, βΐ αιιαιιίΐ ααηα

(Οεη. 8. Ι). — Οιιι ία Π08 ρβεεβΐ, ΓβΓβΙυτ; α,ιιί ίη Ι)οιιηι

ροοεβΐ, ριιηίβΙιΐΓ. 1'α•ικε3ΐ)οο ίΙΙ»1:ι:οΙεηιβιιΙί:υεοη]υιιυΙ;β.

Οιιιηί.ι ιιι ΙιοιιΟΓβιη ΙιυπιίιΓίδ 1αοΐ3. Νοβ Γεπικ-ηΐιιιιι ιιΐ'ΐηιϋ.

Βι-ιιΗ'κ-Μ ϋευβ ιιουίδ εοιιίεη , εϋαιη ηεδοϋδ. Μοπιΐίδ βχ-

ηοτίαΐίο. 229-239

Ηομιι.. XXVII. ΕΙ ιεΗίβεανίΐ .νοβ αΐΐατε ηοιηίηο, ίΐ αε-

εερίι ιΐί οιηηχοιιι ρεεοηοαι ιηιιηΠίι, εί Ηε οιηιιϊϋιι* νοίιιοί-

Ιχιι ιιιιαιάίι , ει οΰΐηΐίί ηοΐοοαίαίιαη «ιιρβΓ αΐΐατβ ((ίειι. 8.

20). — ΙΙιΊΐΐ'Κΐ'ίοπιιη ϋεί ηιβπΓοΓίη. 0αυ83 αιΐνυηίαϋ Οιγϊ-

Μ'ι. Οιγ Βεϋδ 53ογϊΠοϊ3 βχ^ΒΟΡίΙ. ('ίινιιηιείίιΐιι πίΙιιΙ ρΓοΒεβ-

γ« |ιθ(ε$1 3(1 $3ΐιιΐεηι. Οιγ εβιιβ 83η^ιιίηί$ νβΐίιυβ. ΜοαΊευιη

ΐΐ'ΐιιριι•) ΜΐΙΙΐΓίί 3(1 ροειιίιβικίιιηι. ΜιίιΙιο Γιι (Ιο εοηΓβίϋίοηβ.

1)ο ΓβεοιιείΓΐ3ΐίοιιο οι βηιοΓβ ίηίιηίοοΓυιη. 239-231

Ηομιι.. XXVIII. 1 1 ιΐίχίι ιχιιιιίηιιχ Μια α<1 Χα•, ιΐαά /!-

Κο$ ϊ}μ» αιιη βο, ιΐκβηι : ι <■<<• ιυ/ο ιΐαίιιο ΙαΙαηιεηΙιαη

ηκιιιη νοίη&ΰΐαη, εΐ αιηι Μτηίηί νηίΓΟ ι>υ-.ι νοχ, α ονηηχ

νιιίιιΐιΐ• ϊϊΐ'ίίΐ/ϊ νΪΜκιαη , Ιαηι ίη νοίιιαίΐαι*, φυηη ίη ρεαι-

ίΐίΤΐίΐ.;, ίί οηηύΰια Ικ»ΐηχ Ιβηαι (Οβη. 9. 8-10). — ϋοαβ

βΙί3πι ρεοο3ΐυΓΐΙηΐ5 Ι)εηί^ηιΐ8, αααπίο ηι-ι^Ν ]ιι$1ίί>. (Ιπι-

ρ3(Γβ ('.Ικπη ρϋ003ΐι1ε , ΙίΙίυβ (Ίι:ιικιγ»π πΐ3ΐειΙίρίΙιΐΓ. ϋβί

ηΓίβοερίο εαοείη οηβο"ιιιη(. ΙΌγ 3(1νβι•8;ιπο8 βίΠοίι ϋειιχ ιιι

η!ε$ εΓβ5£3(. ΑοΊιογΙλΙιιγ 3ι1 3ΐηοΓειη ρχ%ά ϋβαιη. 232-260

Ηομιι.. XXIX. κι αχρίΐ .νοβ αρηεοΐα Ιβηα;, (Ι ρΐαηίαηΐ

ιίηιΊΐιη, Η Ιηΐιίι ω• νίηο, «Ι ιι,ι Ιι,ϊίΙιιχ .•.•>/ '(ίι-ιΐ. 9.20.21).—

Νοη ίοΐιιιη 00113 ορβΓ3, δβϋ εΐ ροοθ3ΐ3 ωηοίοταηι ρΓορο-

πιιιιΙιιγ. ΙΊ'Οϋοϊ 0ΠΐιιΪ3 ΙενΪ3 βΐ Γ;κ•ίΙί:ι ιίίΙιΙιιιιΙ. 8ετί|ιΙυΓ3

83θ•» ίη (•:ιΙ:ιιιιίΐηΐί1ιιΐΛ βηΙίοΌΐιιηι. ΕΙ)Π(Ί38 Νοε ηυοιηοϋο

βχεα83ή θεϊκοί. Νοηι ΐιινβηοΓίΙ νΐίειη Νοε. Οογ νίΐίβ ϊη

Ιι.ιηο νιΐ3Γυ ίηΐΓθϋυε13. £Ι)Γίο(38 ρπι 831ίεΐ3ΐε. νίιία ηοη ίη

ιΐΜΐιιινι 8Ϊ13, 8β(Ι ίη νοΙυηΟΙβ. ΕυΗεΙ.18 (Ι:ι•ιιιοιι \οΙπιιΙ;ιπιι•..

('.ογ ΙΊΙίυκ ηιαΙ«ΙίοΙιΐ8 8ίΙ οϋ ρ3ΐΓΐ8 ρεεο3ΐαπι. Ρ31Γ08 γιγο

ΙίΙκΊ'ί-; ρυηίπ ορί,ιηΐ. ΜθΓ3ΐΪ8 εχΙιοΠ^Ιίο. 260-273

ΗΟΜΙΙ.. XXX. ΕΙ βηιΐ οηυιη Ιβηα Ιαίηιιηχ κκιιιιι, οι νοχ

«ιη3 οηιηίϋιι» (Οεη. 11. 1). — Α ηε^Ιίκεηιίβ αυιϋΐοΓβϋ

3νβΓΐίΙ. ΰοηΓ(ϊ8ϋίο ρεοεβίοπιπι. Ηογ32 ηΐ3ίοΓβ8 νβΐ ιηίηοΓεβ

|•γο Ιοη^ίΙυϋίηε ϋίεηιιη. Οιιγ πί3£ιι3 (ΙίοΛΙιΐΓ Ιι:εο Ιιβίχίοηια-

03. ΙυδΙίΙίϋΐη ίικΙίι-Ιπιιι 1ι.Ίι•Ιιιΐη:ΐιΐ3 83<ιεΐ3. Ηιμπ3ιι3 1131ΝΓ3

ΠΙ3]0Γ3 80ΠΐρβΓ ϊρρβίίΐ. Μι'ΙΙΙΟΓίΟ! ϊΙεΠ13? ΙΊ1|ιίΐΙίΙΠ5. Με-

ηιοΓίαϊ 8ΐιί ΓβΙίηφίεικΙίΒ Γ3Ιίο ο]>ιίπΐ3. Νοη 8ΐιηΙ ΙεπιβΓβ

«οιιιίοιηικιικίί ΓΓ31Γ08 , ιιειριο οχ βαϋίΐυ ]ιιι1ίί•3ΐιι1ιιιη. 8οΙεΙ

Ι)βυ8 ηιΐιηοπιτι' 3η1β(|•ιηηι ρυηί3(. 273-282

Πομιι.. XXXI. ΕΙ ακβρϊΐ τΙιατα Αστατη ιΐ χαεηοτ βίοι

«μ», «ί ι.οΐ βΐίτη ,ιηιιη (ιΐίί «κι; εί ίαταιη ηιιηιιη &ιιαιη ,

νχοΓεηι αιιίειη ιύταηι βΐϊι «κί ; ει εάιιχίΐ βο$ εχ Ιβηα οΐιαί-

Λίΐοηαη, υΐ ρτοβάχι-εΓεηΐιιτ ίη Ιεπαηι οΐιαηαηαοηαη ; εί

νεηίΐ ηίηαε οΗαττωι, εί ηαοίΐανίί ίΐίίε (Οβη. 11. 31).— Εχ

Ο0ΗΙ8 0ρβΓί1)118 ν;11Ι.Ί β1θΓΙ3 1Μν(•|Ι(Ι;ι. ΟπηιιΙιιιιι 811 |)3ΐΓί:1ΙΠ

βικιιιι ΓεΙίιιο;ϋ«Γε. Ν:•η ίη ιμιιπγι, ββά ίη νοΙαηΙΑΙβ νιηιιβ ει

νίϋ» 8ΐπιΙ 8>Ι3. Μοΐ'3ίί8 εχΙΐ(ΐΓΐ3ΐί». 232-292

Ηομιι.. XXXII. ει νίαικ ε&ι ΩοηιΊηιιι αόγ(Ρ, ει άίχίι εί :

εεηύηί Ιιιο ώώο ΐειταιη ηαηε ; ει εχαΐηιχίΐ ίΐη αΙΙαη ιιοιηι-

ηο, ψιί νίαιι β."ί εί ((Ιεη. 12. 7). — ΟυΓ ηοΐυβπι Πβϋ8 οΐ3-

?3ΐη β88β δοτίρΐιιπιηι. Ι)βυ8 (|ΐιοιηο(1ο νίάεβΙϋΓ. Νοη ο*β8ε-

ηιηΙιΐΓ 3 Ιΐι'ο ιι η,ικιβ βΐιιίΐ ΛΆ\Ί%Ί. ΑΙ>Γ3ΐΐ3ΐιιιιπι τηί^ΓβηΙειη

εοιίΓ.ϋβΙΗΓ, 8Ϊιιβυΐ3 ;ιΙι ίρ80 ρίβ 3013 ηο13η3. Ζείοίγρίχ ίη-

«3ΐιί3 ΨΙ3ΙΙ13. ΜθΓ3ΐί8 βχυοΠ3ΐίο : αϋΐιοΐίο δϊι,ΊΗΙιίΐ ρΓονί-

ίειιΐί:β (Ιίνίιυε. 292-303

Ηομιι.. XXXIII. Αΐιταηι αιιίετη εταί άίοα ναΐάε ρεεοη-

/»»5 , εί αιαεηιο , εί αιιτο. ΕΙ ριο^εοίηι αϊ ιιηάε ιεηεΓαΙ, ίη

κίαΐίάίικιη ι^ιιε πείΐιεί, ιιζηιιε αά Ιοειαη ίη φιο ρτίια (ιιίι

ΐιΛβτηαεηίνηχ ε]ια ίιιίεν Ηεΐηεί ει ^αχ, αά Ιοεηιη α!ΐαη$

ηιιο<1 Μ ρηηαηίο [βίεταΐ (Οβη. 13. 2-4). — Βίχχ βΐ εοιι•

ΙοηΙίοηε8 νίίβηαχ. Α Ιγ3ιιιΙιΙ>ιι8 βΐ Γ3ρίηί8 ανοο^ι. ΜοιμΙ λ

ι•χΙιιιτΐ;ιΙίϋ .ιι Ι ΙιιιηιίΙίΐ3ΐθΐιι. 305-312

ΗΟΜΙΙ.. XXXIV. κι άίχίι ιηίιλ .ώια- ροιίηηαιη ιεραναΐΜ

ε$1 αο (θ Ι.οΙ : ΕΐβναΙϊ» οαιίί! Ιηίι νϊ4ε α Ιοω, ίη φιο Ιη ηιιηβ

ει , αά αφιίίοιιετη εί ιηετϊ.Οειη , ει οιίοιίεηι ει ηκιτε ; φιία

οηηιεπι Ιαταιη, φιαιη Ιιι νίάει, ιίοί άαΰο εαιη (Οβη. 13. 14.

15). — ΜοαΌδώπι ει ηΐ3η8υβΐυ(1ίηεηι οοηιηιεηιΐβΐ. Νοη

(Ιιιΐιί ιικιμιιίίικίιι, μίΙ (1;ιη1ί8 3ΠΪΙΠΙΙ3 8ρεο|3ΐιΐΓ. ΚΙοβηκιδ;-

η3 .ιΙ:ΐ(Ί•ίΙι'ΐ• εηικ'ΐιιιΙ:ι. ^ιτοικϋ Ιβιηριΐδ 081 Ιιχο νίΐα. ΑΙιια-

1ΐ35 νίΠηΙειη ρ3ΐιΐ3ΐίιη οχεΓΟβΙ 1)«α8. Οιιπιΐη Γ;ιΐπ.ΐΓοΙι:ε

πιβιιΐίδ Γιτηιίΐ38. Μοι-αΐίδ εχ!ιοΓΐ3ΐίο λΛ <■■ ιι->ϋιιι!ι,ιιιι ίη (ί,ΐο.

312-3:>1

ΗΟΜίί. XXXV. Γαείιιιη ειΐ αιιίεηι ίη παηο ιηιαΓρΙιαίη

τεαίι 8εηηαατ, Ατίοοη νεχ ιΐχζαι- , εί (Ίιοιίοίοαοηιοτ τεχ

Εΐίαη , εί τΐιαηΐιαο τεχ αιΊΐΐίιιηι αε&ιβιυηΐ ύεΙΙιυη ειιηχ τεαε

Βοάοηιοηαη (Οβη. 14. 1.2). — Ι-βοϋο δετί(.ιυΓ35 εοηιιηεη-

(1:ιΙιιγ. Οικιιιι υΐίΐβ 5θΓί|ιΙΙ1Γ3Π1 Ιβ£βι-β ; ηιιΙΙιιηι Ιοπιριΐδ 3(1

δεπρΙιΐΓχΙεεΙίοιιειιι ίιιθ')ΐιηιιο:Ιιιιιι. ('.Ι.κίι'δ Γβςίδ δοϋοιικ>-

γιιιιι 3 ρΙιΐΓίΙ)ΐΐ8 Γ('}ζίΙιΠΛ ίιιιρβίίΐί. ('.:ι; ΙίνίΙϊί εί 8|.οΓΐ3ΐίο Ι.οΙ.

Οιΐιοοι•ιϋ3 Ι;ιιΐιΙ;ιΙιπ•, 0,03 8βΓ\':ιΐ3 ιιίΐιϋ Ι.ιιΙ ίιιί^εΐ ρ:>88ΐΐ8.

('.ΙΙΓ ΐΓβββηΙΟδ Μ.ΤΙΚ1 Ι||ι)^ ΜΙΙΙιρ',.Ί'ίΙ ΛΙιΠίΙκίΓΜ. ΜθΓ3ί|8 βχ-

1ιοΠ3ΐίο. Αϋ εοηιειιιρίιιιη Ικιιιοπιηι 1ιυ]η8 νίΐ* ΙκιγΙλΙογ.

ΕΙεβιηοδγηβ ρΓ3?α!ί€31ϋΡ. 321 -332

Ηομιι*. XXXVI. ΡΟΗ Ιΐ(Β€ αιιίετη νετοα [ιιείιιι ειΐ ιεηηο

Βοηιιηί αά Αοταηι ρει• ή$ίοηειη ηοείη, άίεεηι : \ε Ιί.ηεαι,

,ιίιπιιιι, ε$ο ρτοΐεαοτ Ιιαιι ιηιη : ηιειεει Ιαα ηυιΐιιι εΗΙ

ναΐάε (Οβη. 13. 1). — Ιΐεηιηι ο))βϋίεηΙί3ΐη ΑυηΙιβηιΊ βχ-

ρβΓίΙΟΓ ϋοιι». Μίι•;ιΙ)ίΓΐ8 Ι)εί ρΓ0«ίϋβιιΙί3 ι•ίι < ι ΑΙ)Γ3ΐΐ3πιιιιιι.

01) πιο<1β8ΐί3πι οβηεϋΰίί8 βΠΐείΙιΐΓ ΑΙ)Γ3ΐΐ3ΐιιυ8. δίΐυτίΐΐ :ίιιιη

Μβίεηίδβάεΐ'η γγΙΊίΊ, εί ιιι Ινιιιηι ΕιιεΙΐ3Γί8ΐίχ | γο| ηιιίι.

ΜθΓ3ΐί8 βχίΐΟΓΐ3ΐίθ. νίΠΐΗίδ δΙυαίΟδί ηοη ΐ3ΐ>0Γε8, 8«Ι ρι•;|;-

παί3 8ί))ί ρΓοροηηηΙ. 352-511

Ηομιι.. XXXV Π. ηίχίι αιιίεηχ εί : Εαο ιιηη ηεηι , ,ικί

εάιιχί Ιε άε Ιεττα οηαΐάαοτιαη ιιι άατεηι ιίοί Ιεττατη Ιι .η,•,

χα ίη ΙκτεάίΙαΙετη ροιαίάεοι εαιη. ηίχίι ααίειη : ηοηιίηε ,

ηοηιίηε, ιεοιαιάιιηι αηίά εοαηοκαηι φιοά ίη ΙιετεάχΐιιΙιηι

αεάρίαηι εηιη (Οβη. 13. υ. 7. 8) ? — δει-ίρΐυι-χ νίΛιΐδ. ϊ»ί-

νίιιιι ιίομιιιιιΐ η ο,ιΐ3ηΙιιπι Ιιιιηιιιιιίδ 3ηΙβπε1ΐ3ηΙ. δβηβοΐιΐδ οοηι

ηιιχ. 0ο30,ΓίηξβηΙΙ ηιιιπ 8βΓνίΙυΙΪ8 ίη Λί^νρΐη, 3 ςυο ριίιιει-

ρίο οΊιοεικΙΊ. ΜοΓ3ΐί8 εχΙιοΓϋιιίο: (;υΙαιπ ει ΟΓαρυΙϋΐη ρηι-

0ίκ3ΐ. 541-350

ΗΟΜΠ.. XXXVIII. δ3Γ» 3ΐιΐ επί, υχοΓ Αοηπι, ηοη ρβρβι-ίΐ

εί : δοϋ ΙιιιΙκΊκιΐ 3ηείΙΐ3ΐη .£ςνρΐί3ΐη ηοιηίηε Αώγ (Οβη.

16. 1).— Γί(1β8 Α1)Γ3||.Ί: (|1Ι31113. Γ.Ιΐ:ΐπ3113!33 1Κ1β8 !3υιΐ3ΐαΓ.

Γοη]ιι^ιιιιι (ΐΙΙίΐΊΐι. (.)ιι;πιΙιιιιι ;ιτιιπιιΐ3Γυιιι ίιιαιιιιι. £χηοΠ3-

Ιίο 3(1 ρ:ιΙί(Μΐΐί;ιπι,ιιι:ιιΐϊαοιυιΙιιιειιι εΙουηοΟΓίϋίπι. Ι'χογ αά-

ΙιΛήχ νίΓϊ αηοηιοάο. 330-360

Ηομιι.. XXXIX. φιαηάο αιιίεηχ (Μΐηι εαΐ λογοπι ηοηα-

αίηία ηονεηι αηηοτηη, αρραηιίί ει ηειιι (Οβη. 17. 1). —

Ί'.ιιΐ' ΙΙιίκ 8ίε γιιιιγΙ:ιικΙο ρηιΙ):ι\ ΟΓίΙ Α1)Γ3ΐη. ΟυοηιοαΌ Ιικε

νοχ, αρραηιίί, ηιοίρίεικίιι 8ίΙ. Είνιηοΐοαίχ ηοιηίηιιιη Α'ΐΓ3ΐη

εί Νοε. ΙιιΙκΙεΙι'* ιΊί;ηπ ρΓορΙιβ13ηΙ. Οπγ είΓευιπείδίοηεπι

3ΐ(ι1:ι>ϊΐ« ίαιροδαβΓίΙ Ουιιΐί. Γ.ΪΓεαιιιΐ'ίδίο ιιϋιίΙ 3ΐιϊπιχ εεηΙΊτΙ

οοηί. 360-3(58

Ηομιι.. XI.. £< Ηίχίι ηειιι Αοταηω : 5ατα ιιχοτ Ιιια ηοη

νοεαοίΐΗΤ &ατα, ιεΗ 8ηττα ετίΐ ηυηιειι ε)ια (Οβιι. 17. 15)—

ΜθΓ3ΐί8 βΧ))ΟΓΐ3ΐίθ. ΒΓβνίδ ('ίΓΓΙΙΙΙΙοίδίοιίίδ αΐΙΙΙ 1)3ρΓΐ8ΙΙ13ΐβ

εοπιρ3Γ31ίο. ίίεεί 01ΐΓί8ΐί3ηί8 ίιιίει• ββηΐβδ νβΓ83Γί , σ,ιιο-

ηιοοο. ' 368-574

Ηομιι.. ΧίΙ. ιρραηιίι αιιίεηχ ηεηι ιοταηαι αρχιΗ αιιειευιη

ΜηηιΟΓε, ιεάεηΐε χριο αά }αηχιαηχ ΙιιοετηαειιΙί ιιιί ηχετίΗίβ

ίΟεη. 18. 1). — δ%ευΐ3Γβ8 ΙαυοΓββ εηπι κρίΓίιιΐΛΐίΐιιι-. οοιη-

Ρ3Ι°3ιιΙιιγ. Νοη ΙΊ•3ιιιΙ;ιΙιιγ ιιιιτι.ί.ίΙο , φΐί βιιιΐίΐοΐ'εδ ηοη

βεείίΐ. ΙΙδΐΐΓ3 <ίιγ ρι•οΙιίΙιίΐ3. Α(1 1ΐ08ρίΐ3ΐΚ3ΐειη Ιιοιί.ίΙιιγ.

1.;ιικΙ;ιΙ 1ΐ08ρίΐ3ΐί131βΠ1 ΛΙιΓ.ιΙι;ι•, ι11:πιι 33ΐηυΐ3ΐΪ0Ιΐί 0081Γ3ΐ

ΕΓΟροηεηδ. ΙηνεΙιίΙηΓ ίη οπιαιυιη ηιιιΐίεΐ'ΐιιιι. Ηοι-βΙίς ε\-

οΓΟΙίο. 571-585

Ηομιι.. ΧΙΛ\. αιηχ ιχιττεχίιιεηΐ αιιίεηχ ΗΗ, τειρεχετηηΐ

ίη [αείεηχ αοάοηιοτιαη εί αοιηοττηαε (Οβη. 18. 16). — Κβ-

είεηιί ςηοά ίη 8β β8ΐ Ι)<ίι8 βυχίΐίυπι ηοη ηε@3ΐ. Γβοίίίιΐί ηκ•-

(Ιι'ΙΙΙΙΙΓ 3Ι|ί|ιΐ:ΐ', <|ΙΙ3ΙΙ1 εΟΓρΟΓίδ ηΐΟΓΐ)ί8. 1)8118 Α1)Γ3|ΐ3η1 ροιι-

81 Ιίι Ι1Ί1Ι11 8Ι101Ί1ΙΙΙ ( ιίΙΓί ίι'ίρ:ΐ| . ΟΐϋΙΙΙΙι) ΙΐιιΙΙιιΠ'. ]1181Ι1ΙΙ1 (Ιί^ΙΚΙΙΙΙΓ

Ι)ΐΌ8. Νοη 8ΐιιιΙ ιιιιϋίΐα 8θΙο εοηοΌιηηβηϋί Γβΐ. Αΐίειιχ- Γβηιχ

ρ3Γεεηυιιιη. Ηίε ίιηραηβ ρεεεβηΐεβ 3εεΓίίυ8 ιιιιηίεηΐυι- ίη

3ΐιβΓ3 νίΐ3. ΓηιΙκιηιιιι 03Ο83 Οεο8 ρβΐϊβηΐεΐ' -ίβι-Ι ρεεεβίο-

Γβ8. ΜοΓ3ΐίβ εχΙιιΐΓΐηΐίο. ΕΙεειηο8γιΐ3 (Το^βπιΙβ. 383-593

Ηομιι.. ΧΙ.ΙΙΙ. νι•ηεηιηΐ αιιίεηχ, ίηιηιίΐ, Ηιιο ιηχαείχ ίοάο-

ηχα νειρετε (Οβη. 19. 1). — ίοιί ηο8ρίΐ3ΐίΐ:ΐ8 1;ιιιι1.ίιιιγ. Ιιι

Γιιΐππ) βχεαίο υηυδςυίδααβ ργο 8β Ίιιιΐίι-αΙιίΐιΐΓ. Εχ8βθΓ3η(ΐ3

δο<Ιοιηίΐ3Γυ!ΐι ηβςηί1ί3. ΜοΓ3ΐί8 βχΐιοηαΐίο. 595-403

Ηομιι.. ΧίΙΥ. ηίίιιαιίο αιιίειη νειιίΐ ώταηατη αά Ιυαιιη

χιοί Μίεναί εοταηχ ηυιηίιιο (Οειι. 19. 27). — Νοη ΙβηΙυιη

ηει-Ιίί-ίιιιιΐϋ ριτ 3!ίο8 0Γ3ηΙε8, ηιιβηΐιιιη ρι•τ ηο&ίρ8θ8. Νοαυβ

Ι.οΙ ηεςιιβ Ιίϋ;ο β]α8 (];ιιιιη:ιικΙί. Μοι•3ΐί8 εχΐιοι-ΐαΐίο : οοιία-

Ιίο .Ι(κι'|,Ιιί (-ιιιιΐίιιεηΐί:•• πιπί ΙΙ:ι1ιν1οιιίΓ,3 ίιιπιαοε. 405-413

Ηομιι.. χι. V. ι:ι ηιοιίΐ ΙΙΙχιιο ώαιίιαη ίη Ιεηαη νετιχι*

α(ήεηηχ , εί ΙιαΙΗιανίΙ ίιιΙΰΓ οοάει ει νιίετ 5βγ, «1 ρεηαιχ-

ιιιιι (ιιίι ίη ΟεΓαΗ* (Οβη. 20. 1). — ΑυύίΙΟΓΪβ ηβηβνοίβηΐί*

ιιοο,•^:ιι•ί3. ΑΙΐΓ.ιίκε ηιιχΙε$ΐ3 νίνβοϋϊ ΓβΙίο. ΜυΓ8 ιιίηίΐ ωι

βίίιιιΐ <|ΐι:ι:ιι 80,011118. ΟοηΐυμβΚΐ οοικ-οπίίηί Ιιοηιιιη. 0"' °°-

Ιιι ίεικίδ Ι)(•ί. Ποιπη εοϋΐ. Οιηιιίι Ι), ο | (ΐ^ιΐιίΐίι. Μυτ3ΐΪ8

(■χΐιοι-ι.ιΐίο : ιιίΐιίΐ ηοη οιχίίι ιιιιΐυί ιϋνϊ:κ>. 415-421
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735 θυ.Ε 1Ν ϋΙΆΒϋδ ΡΑΒΤΙΒυδ Τ0Μ1 IV ΟΟΝΤΙΛΕΝ'ΤϋΚ. 7Μ

ΗοΜΠ.. XIΉ. Εί άίχίί Βαττα : 0«ίί αηηηηίίιιόίί ,ώταΐκΐ,

φιοά Ιαείαί ριιεηαη Βαττα ? φιοά ρερετί (ϋνιτη ίη χεηεείΗΐε

τηεα (Οβη. 2Ι.7)? — Α&3Γ ε}ίοίΙιιι•. 01>βάίεη1ί3 ΑΙ>πι1ι;ε.

Ρι-οτίαβπΙϊβ Ι)εί. ΝίΙιΗ ροίβηΐίικ βο (ηιί Ι)βϊ 3ΐιχί1ϊο ιιιιιιιι-

Ιπ8 βδΐ- 1ητϊ(Ιΐ3Β ιηοΛΗδ άι»8θτί1)ίΙιιι•. Μοτβΐίϊ βχηοπ,3ΐίο 3(1

ηικίεηά3ΐη ΙηνϊιΙίαηι. 1)«ηιοη Ιιιιιιιίιιϊ δοοίεείιΐδ.' 422-128

Ηομιι.. ΧΙ.νΐΙ. ΕΙ [αείχαη αϊ ρο$1 τετύη ηαε, Βεχα Ιοι-

Ιαοαί ΑΪτταΙυηη ((ϊβη. 22. 1).— ΑθΓ3Π3πιί ΓογΙϊΙιηΙο 61 Ιβααοϊ

01*1-11 1 βΙΙ'13. 8ϊεΓίβΰίϋΙ11 ΑθΓ3ΐΐ3Β β^'ϋΓΒ ετηοίβ. Μοπιΐίϋ

βχΙιηιΊ3ΐίο. 422-434

Ηομιι.. ΧΙΛΊΙΙ. πειροηάεηιηΐ αηίβηι /ΐ/ίί εηεί αά Λοτα-

Ηηηχ, εί άίχετηηί. πεχ α Ώεο « ίκ ι'η ηοοίι, ίη εΙειΊί,ι κρηί-

ιιίι ηο&Ηί ίερεϋ μοπιιβπι Ιιηιιη (Οειι. 23 5. β). — ϋί-

\ί1ί;ο ηηη ίη δορεΗΙοίδ ίπιμειιϋβΐΗΐ*;. ΗίδΙοπαιιι Κεϋεοεχ

υδϋ,ιιβ 3(1 ίμδ1ιι& ρΐΌΓοεΙιιηι | τοδεςιιιΙϋΓ , θ3π*:ιΙϊοηβ βχρπ-

πιεη* φίκίςακί δίνε ικϋΓκΜίκϋδ δϊνβ βι-ικίίβικίΐδ 3ΐκ1ίιοι•ίΙ>ιΐ8

ίηϊΡΓνίΓβ ροΐβδί. 8ιιΙ) βηεηι ΗοιηίΙίίΒ, »Λ Ιϊ3;ι••αιιι βΐ Κβ-

ϋεεεαιη *πιιιΙ«ηιΙθ5 ΙιοιΊαΧυΓ, παΐοδ δοί ΙεηιρΟΓΪδηοι ιίϊπιιη

ΓίΙιΐδ 3Γ{;ιιεη8. 434-443

Ηομιι.. Χ11Χ. πα ανίβτη αιηί αεηετηΐίοηε* , ίηα,ιιίι ,

/«κΐί /ϊ/π ΑνταΙιατη (Οβη. 23. Μ). — Εχβηιμ'ο Ιδββει ρβ-

ΙβΙ οδββ ιΐΓβοβηιΙιιπι ευιη ρεηβνεηιηΐ'ιιι. Νοιι 8οηΙ εοποδο

ΙηςιιίΓβηαα 1)εί ορβτα. ΡιορΙιτ εαιΐ838 .ίπνιικι-, ΓεευικΙί-

ΙβΙβιη εΐ'ιαηι ]ιΐδΙ'ιβ ηεΒ3ΐ ϋευβ. ΓβουικΙίΙ;ι•> $ΙβΓίΙίιιιιι ρ»ΐ'-

111111 νίΐ'κίιιί8 ΙιΠ)1ι:ιΙ. \ ίμ'ϊΐιΐί 3Ι1Ι118 ρΰΓ8ϋνβΓ3ΐ 0Γ3Π8 Ι «131*.

443-447

Ηομιι.. Ι. αηιηρϊι αιιΐοη ηβΰβκα , ει αΑΙηάιΙ>αηΐ ραι-

νιιΐί ίο ίΙΙα (Οβη. 25. 21. 22). — ϋι>. εοιιΐβιηρίυ ϋινίιί;ιπιιη.

448-431

ΠΟΜΙΙ.. Ι.Ι. ΓαΓίη ίίΐ αιιίειη [αττνί «ιφ«Γ (βιταιη, ρταΐβτ

(•ηηιιη ρτιοτβιη , ηυιν (ιιβπ.1 Ιεηιροτε ΦιαΙιαηι (ι!εη. 26.

1 ). — Μοιηίιιιιπι ρΓορΓίοηιια ίιηροΜίϊο. Νοιι βρεεϋΐ 5ο;ιπι

«Ιί^ηϊΙαΙβιη ϋβιιβ, 8είΐ ηυϋΐτκιιι ίυβηηίΐ3ΐ6Πΐ. ΜυΓ3ΐ|8 βχ-

Ιιοτοιϊο. 431-436

Ηομιι. 1.ΙΙ. χεηηηαηΐ ααΐίτη ηπικ ίη Ιβηα ίΙΙα , ει ίηνε-

ηϊί εεηίιφίκαια ηοίάεαηι ίη αηηο ϊΙΙο (6βη. 26. 12). — Ιη-

νίιΐία Γ•(Τ3Γι'ΐιοηιιιι (|ΐι»ιιι<η. ΧίΙιίΙ Γθ1)ΐΐ8ΐϊιΐ8 βο αιιβιιι 1>•-ιι»

ίυνιιΐ. Μ.πΐϋκίικΙο μ!Γ3 ηυχ. Ρ»(ίβιιΙία Ιϋααοί. ΟηιΙυδ 3πί-

ΠΙΙΙϋ 181301. 1)608 ΟΧΙί,'ίΙ υΐ }?Γ3ΐί3ί 3^311108. ϋοιιϋ οιιι• Μ•

οΊοβΙ όΐ'ΐιιη ΛΙ)Γ3ΐι:ιιιιί. Μ0Γ31Ι8 ι•| ■ίΙηι.ΊΚ. 436-163

Ηομιι.. ίΙΗ. εταί αηίειιι £».« αηιιοηαη φιαάναφιιία ,

Λ άιιχϊι ./ικ/ι'ί/ι βίαιη ΒεΙ νόεΚαή, εΐ ιιηίοιιιιιΐι βίνηη αίοιιι

ΕναΗ, εΐ εχαιφετίιΰαηΐ ΐβααε ει πεΙεΓεαηι (Οβιι. 26.31. 33).

ΟΐΐίιΙι|1ΐίι1 Ι'ΙΜΜΟ 11111 8ΪΙ , ρ08ΐ »(Ι\ 'ΊΙΙ ΙΙΙΙΙ 1:'.8ΊΠ , Μ.ΙΠ-31

ΟιηΓΐΜ1Μΐΐ3Ι1ιΙι) (ΊΝΛ-ίΟϋΙ 0111118. ΙΙοιιΐΜΐίιΊιοιιίΛ 1ί•-;ιϋ οχρΜθ3ϋ•

ηιιιπΓΓίιπι (ΊιπιιΙίι. 463-471

Ηομιι.. 1.1V. ΗεΙκεοα α«1ετη κκαίο ρ~Ιίο αιο )ΐαάοτε

άνηΐ εχ (Οβη. 27. 42). — Ο^Ιΐα• ϋίνίη» βιιχίΐίιιπι. Οοη-

κίεηΐία $υ0ίΐΊβπ3 ιτΐ3^ί8ΐβΓ. ('.υιιι Ιοεϋοηβ ίν•ι ί, Ιιιγ:κ ιιιο-

ηίΐ3 (Ιοείηηιιιι. ΙΊίΜοίειη, ηοη |ι1.ιιΐί>08 3ΐκΙίΐοΐΌΐιι, φκιτίι

('.Ιιγ\μ>Μιιοιιι8. Ηϊϋϊχ Ιιοιιιί('ίιϋί ιιι\ ί'Ιιπ. ΟιιοιηικΙο Κευβεοα

Νΐυΐϊ '|111ΐί(ιΙΊ8 Ιίΐΐί 8111 (ΊιΙΙϋΙΐΙΐΙι'ΙΊΐ . ('.ΟΙΙ^ίΙΐΙΙΙΙΙ 30 ί| 83 ιΐαίιιιιι

αιΐ εοιΐ8'ι1ίυιη 3ΐ> ϊρ$ο ΟΙΐΓίίΐο ϋαΐαοα ΓεΙκΠιΐΓ. ΡβΓε^ΓίηαΙίο

ΐβεοΐιΐ η.ΊΐτοΐιΐΓ. Οοοπιοϋο εχεΓεεαΐ )ΐΐ8ΐθΓυηι υ1)ο<Ιΐι•ιιΐι;ιιη

ϋΐ'ΙΙ8. ΜιΜ"ΐΙί> 1!| ίΙ"Β»8. 471-479

Ηομιι.. Ι.Ϋ. ι.Ι άίχίΐ υιύηη αά ~'αεοΙ> : Ομοηϊαηι (ταΐετ

ηΐι'.ια μ (η, ηοη $ετνϊε$ ιηΜ αταΐϊ» ; άίε ηήΐά, ανα•. ηχει-οε$

Ινα (Ιίβιι. 29. 13). — Ρβαοίδ οΊεΟ ΙιβΓΪ Γβ8ΐιπιϊΙ. ΟμιΓκΙιίι-

Ιΐ3ΐιι .Ιηεοΐιϊ ίη ϋοιιηι ρηκϋίεΐΐ. Οιιιιηία νιΊοπιιη Κθ8|,ίΙ3ϋ-

138. ΕΧΟΐΙίρΙο ,ΐ3Γ(ιΙι1 |.1•ιιΙ;'ΐΙ (11111113 Γι Ιί.ίΐιΤ ΜΚ'Γι'ιΙι'ΙΊ" Ι'ί

ηικ'ηι Ι)ι'ΐι>. ,ίιιν ηΙ . ΜοΓ3ΐί8 βρϋοςικ. ΛΐΙΙΟΓ ^ΟΟΟί ΪΓρ3 113-

εΙιεί ϊιιιΙίΠεΓΓΐιΐί»πη ηο8ΐΓ3ΐη ογ^ι ϋβυιη ΓβϋβΓ^υίΙ. Ουοιηο-

(Ιιι ΙΊιιιΙιΐδ άίίοχεηΐ Οιυηι ; ίρ8θηι ίηιίΐ3ΐ•ί 8008 3ΐΐιΙίΐοη-8

Ικιι Ι3ΐιιι . Βι•ενί ιβιηροΓβ ροΙεκι οΊΊΊειοΓυηι τεπιίβϊίο ίιη-

]ιβΐΓ3ΓΪ. Ε1θΟΠ105νΐ1<β Π13Κ»ίΙθ(1θ. ΕΙΟΙΤΙΙΙΙΛΜΙΪ (,ΌΙΙΙΙΙΚΊΙιΙιι-

ΙΟΓ. . " 479-483

Ηομιι.. ΐνΐ. ιηχϊΐ αηΐεηχ ιηηιΙ> αά ΐχύιαη : ιια ηιίΐιί

νχοτειη ηκαηι : ϊιηρίίΐΐ ιιιηΐ εηϊηι άϊε$, νΐ ϊαατεάϊατ αά εαιη

(Οεη. 29. 21).— Ιιι &3ΐ3ΐιίεΗ8 ηιιρΙί3Γυιη ροίηρ38 ίηνεηίΙυΓ.

ΟηοιηοιΙο 3 Ι.3ΐ)3ΐιο (Ιοα;; Ιιΐ8 ΓυεπΙ ^3^ο^ ; βίοβ ϊϊηιρίίοϊ-

γ. Μοι

ριΐ8. ΗιΊιΓι.ιιιιιιιι ιιιιχίΐιιιιιι ηοη (ρίχΓεηοΌπι.

138. 1>ηΙ)'•,'3ηιί3 οΐίιη, ιιιιικ: πιοικ^3ΐιιία, ΙΟΓ. ΗθΓ3ΐί8 ερίΐο-

Ηομιι.. Ι \ II. ηιΧιιιη εϋ αιιίεηι μοχίφιαιη ρερεηΐ ΒαοΙιεΙ

ΛΜ«;>Λ , άϊχίΐ .ΐικο'.ι αά ίαϋαη : ιΛηχίΙιε ηιε , κί αΰεωη ίη

ίοε•.τη ηΐι'κηι ει ίη Ιεττατη ηιεαηχ (Οβη. 30. 23).— ΚχειιιρΙα

ββηείοπιηι ίηιίΐ3ΐι•Ι:ι ηοΙιί8 ρΓοροηίΙ ^η•ίρΙιΐΓ3. Μβηδυοίικίί-

ηο ιιϋιιΙ ν;ιϋ.Ιιιΐ8. 1 )γιιν ηοη οΊ^ρίείΙ 008 ιρΓι (•ι1ιιιιιιιϊ,ιιιι

Ι>3ΐίιιιιΐοΓ. Ε (Ιοιιιο Ι.3ΐΐ3ΐιί Γιι$;ίΙ 1λοο\) ; (ΐιιιι: Γιιμιιιιι 9εεοΐ3

$ίιιΐ. ΡΓΟκΙίεαίοΓ ευΐ'3 ΟιΊ ι_•ιμ;> 8008, αη»- ίη |:εη>οη3 ϋ:κ•(ΐΐ>

εΐιιεεί. ΙιιετβρΐΙ ηε^Ιί^εηΐεδ 31111113111111 ρ38ΐυιο8. Μοΐ'3ΐί8

βχΙιοΓίαΙϊο. 494-306

Ηομιι.. ίνίΠ. ΕΙ είεναΐκ οαύη μοο ι-ίάϋ αιχίηι ηεχ

ηκ>ι<&η, α οεειιηεηαιί ει αικβ-Ιί />Η ; αηο» αιη νίάϊ$'εΙ ,

άίχίί .ΐιιηώ : ΟαιΧτα Ώή ιιαιΐ Λογγ, εΐ αρρεΙΙανίί ηοτηεη Ιοά

ιΐίΐ7.;, ι ιιΜηι (Κβη. 32. 1-2). — 1ζ<μ\) |ιεΙίΙ » Ώαο πι βιιαβ

(ΐΓοιηί88ίοηβ8 ίιη| Ιε3ΐ. ϋιοΓαΙ ίο ί»Γ.ο\<\ εαιη :ιιι§οΙη. ΜυΙαιίο

Ι1_ΊΙΙιίιίί.8 ΙΙΙ Κΐ'3Ι'Ι. (31Γ ΙΐΙ11ΙΜΙΐ:ΐ Π;^Ι1Γ3 3[)|'ί1Π!31ΙΙ 3ΙΙΙ,'(ΊΊ.

ν'ο.Γϊια» ίιΐ(•απΐ3ΐίοηί8 (ΙεοΙιιηιΙιΐΓ. ΐίΐ'ΐΐιΊί.-ίοπιιιι 1).•ϊ ηιοιιιι•

αιειιία ίιι 8οτί;>Ιιιιι. Ηιιιιιίϋΐαίε νίιχ-ίΐ ίιαΐπ•:ιι -Ιαιοϋ. Χ1«-

Γ3ΐίί βρίίοςυδ : Ιιιίηιίι•ο8 8ί1>1 εοηείϋβτβ πΛζΧΛ τϊλιιϊ ; ιτυη-

βοβίυιΐο ιιιιιιιίιιϊ νίιη Ι)3ί)63>. 306-313

Ηομιι,. 1ΙΧ. ει ινηίί Μεοο «π ΒαΙεηχ εΐηίαίειη Βεεϋιιο-

Γκη» , α εχιάΐ ρατίαη ααή αΰ κηιοτ ραΐτε &χ)θΗετη εεηίιιτη

ααηα : ε! εηχίΐ ϋη αΐΐα'ιε, εί ϊηνοοανϊΐ ηεηηι ι&ταεί (0«η.

3ο. 18-20). — .Ιιινεηΐιΐ8 3ϋ ηΐ3ΐιιιη ιΐΓθο1ίνΪ8. Ιανβηε8 υχο-

π&υδ ίϋη^βηϋί. ΜογϊΙιϊ ερίΐο^ϋδ, αβ ΙίΙκτυι-υπι οβδίίίξβιίο-

ηβ. 513-330

Ηομιι.. IX. ΕΙ αιάί/καίο αΐΐατχ νοεανϊι ηοηκη ΙοΗ /;<τ-

Ι/ΐΛί : ϊΙΙκ εηϊιη αρραηιίι εί ηειι», ειιηι (ηαετεί α (αείΐ Εκιύ

/Ί-«<Γ«ί είά (Οεη.35. 7).—ΜιιΙία ΙικΌοηιιηέηϋβηΙυΓ, ηεπιρε:

ιηοΓίίηειιίο ο.'ίπιί^, 8ΐιί ί 8ίιι& 8ρίΓΪΙυ3ΐβ 83εΐ'ϋίϋίυιη, νικι•

Ιιιιιΐί.'ι βΐ εχ3πιειι εοηβοίεηΙίβΒ. 320-325

Ηομιι.. 1X1. //«• αιιίαη ίΐιηΐ αεηεταΐίοηε» ΐαηΦ : .ι<>•

κρίι ιαψίηιιώτίιη αηηοτιαη εναί ρααεεηα αιιη (ταΐήοια $ιιίι

ρεεοτα (Οβη. 37. 2). — ]ιι\ ΐιΐϊα (μιιιιιΐυιιι ηι;ιΙιιιιι. Οβίη ρΗ-

ιιιυβ βχ ίηνκίο Ιιοιιιί'•ί(ΐ3. ίοϋβρίι Ιί.ιίΓη ΟΐΓίδΙί. Ο»* κοηΐ

3 Ι)ι•ο ρΓίεϋίεΙβ ηεα,υεαηΐ ίιιιρειίίι-ί. Μαηυδ Όοιιιιηί ειιβίοοϋΐ

ίοδει Ιι. 320^133

Ηομιι.. ΕΧΙΙ. ει π'Λ7 ιήΙιιλ Ιιοηηιιί* Γηαηαηαη (ιΐίκηι ,

φαν νοεαΰαΐΗΓ ίαιικ, ει άιιχϋ εαιη, (Ι ίηατεινα εϋ αά εαηχ :

εί εοικίρίεηί ρεγειίΐ ΙΊΙίκιη, εί νοεανίΐ ηοηαη ε]ιιχ Ετ (Οοη.

38. 2. 3).—0.1ιπ8ΐιΐ8 εχ 8βηιίηε ^I1^3. Ζ3Γ3 Γι^ιπα Εεε1ε8Ϊ35.

Ιεχ ρβεε313 ι1οιιιοιΐδΙι•3ΐ. ΗϊϋΙοτϊαιη ^0δ0| Ιιί η.•ιπ•3ΐ•β ολ,τ-

%& ; ί| Νίκη ιπ-αιΐι εοηΐίηοο 3(Ι]ιιΙιιιιι οδίβηιϋΐ. ΥίεΙα » 1ο-

ϊβρίιο οχοτ Ριιιί|.Ιι:ΐΓΪ8. ϋβϋδ δοΐιΐδ ιίιιιειιιΐιΐδ εδί. Πβί ι γο-

νίιΐι•ιιΐί:ι 6Γ^3 .Ιι.δερΙιιιηι. ΜοταΙίδ 0| ίΐο^υδ. ϋοΊ ςηαί3 εΟΊιιϊι

οι οιιιηίβ 1>εηβ μκίίμΙλιιι. 332-340

Ηομιι.. ΙΧΙΠ. ει ηεκίεοαΐ αΐίφιίά ρ\-α;(εεΐΜ γογγ«π'«

ρτορίΐτ Λίίρ/ι (Οβη. 39. 23). — Οίνίιιβ ροΐβηΐΪ3 |βΓ ^ο■

8β|)1ιιιπι ιη.ΊΐιίΙ(:Μ3ΐ:ι. Νϋιίΐ ίιηροιίίι ϋεεΓΟίιιηι ϋοί. 0"3η-

Ιιιπι δί( ΓβΓΓβ εοιτι ρ;γ3ΙΪ3γιιιιι βηίοηε Ιεηΐ3ΐίοοεδ. ΚογΙϊιθι

Γβΐ'βικίοβ 8ΐιιιΐ «111ίι:ΐίιιΐΐΓ8. Οειιΐίδ ίϊ. Κ•ί η•8 δι ίιίΐοβίεβ εοιι-

8|ιίΐΊ0ΐιιΙ;ε δοηΐ, ι,•Ι νιτίιιι 1)«•ϊ ΟηηίΙεΓ ιτοΙιμκΙιιιιι. 340-347

Ηομιι.. ΙΧΙΥ'. Εχίνίι ααιεηι .ιοίερη α [αάε Ιηαταοηίί, εί

ρεΓααΓανίΙ οηιικιη Ιεηαιη Λ'.ααρΗ ; ει (εείΐ Ιεττα αηιηχ »ε-

ρίβηχ [εηίΐϋαΐίι ηιαιάμιάοα ; εί εαηατεαανίι [η.ηΐίΐιΐιιηι $κια

(νηιωη τηαη$ (Οβη. 41. 46. 49).—Ο>ιΐ8είοη1ΐ3 ϋαιηικιΐ οοη-

δοίοηι ρβοοΛΙί. ΜοηΙίδ βχΙιθΓΐ»Ιίο. 347-558

Ηομιι.. ίχν. ει ακειιάεταηΐ, ϊηςιιίι, εχ ^αχ/γιο, εί ι•ε•

ηεπιηί ίη Ιοηαιιι οΙκη>ιιαη αά Μεοο ραίιαη ««ιίηι : εί ηηη- .

ίίανεηιηι εί άίεεηία: ΡίΙίη* ίηια ,η>η)>Ιι ιίι-ίι, εί άνηιίη,.ίιΐΓ

ίυίί ίεηα; ι ι/ιιιιΐί. Εί οίαίιιριιίΐ .Ιαεού ; νοη εηΐιη ηεάίάίΐ

είχ (Οι η. 43. 23. 26).— Οοοπιοϋο δβ ΒΓ&δβΗι Ιοββι Ιιυδ βι^»

/Ε)ίγρΐίο8, 8ί£ϊίεη1β Γ3ΐιιβ. δ3εεΓθΌΐβ8εοΙβηαΊ. ΜοηιΙίδεοη-

β'ιΐδίο. 538-:«3

Ηοι:ΐι.. Ι.ΧΥΊ. ΛρριορίηφιανεηιηΙ αηΐεη, ίικμιϊι, άί $

ΙίιαεΙ μί ηιοτεϊείητ, εί νυεανίΐ βΐίιιιη αηκηι -Ιοίερη , ει

άίχίί εί : μ' ίΗΐν«ί αηΑίηηι αρνά (β, αιρροηε ηιαηηιη ίααιη

αώίεί (ειηιιτ ηιειιηι , εί [αηε* ηιεοαηχ ιιιί^ι-ίίοηίίιιιη εί ι•ε•

τίίαΐέηι , »/ ηιη κρείίατ εαο ίη ι.γ/ι, ρ/ο , αά άυηηίωη ειιιη

ραΐτίΰιι» ιηεκ : εί αιφτεί ηιε εχ /Εαυμίο , εί $ι•ρεΙίε$ ηιε ίιι

$ερηΙοο εοηιιη. ιΐίε αηίεηχ άη Η : ί ιιηηιιι κευηάιιιη ι•«γ-

οαηι ίηιιηι. Γ.ίζϊί αιιίειη : ^κγο ηιϋιί. ΕΙ ίατατίι εί. Εί αάο-

ηΐΐύ. ηταεί αά [αιιίαίιιηι νίταα• ΐϊη-% (Οοη. 47.29-31). —

Γ.ογ νΐιίικ'ΐ'ίΐ ίη ρ.•ιίπ3 δβρέΐίΗ .Ι.ιγοΙι Νοη βδΐ ιιιιμτιιιιι

ρρΓβ«ΓΗ ιηοΓί. 1'3ΐι1ιΐ8 ειιρίιβ 03.•δϋδ ; Ρε πίδ ίιινεΐ'δο 03| ίιβ

επιείϋχιΐδ. Υίΐ3 ρπβδοηδ ρ3ΐα38ΐι•α. Ο""»»»!" Ιμ•:ιι•Ι ;«Ιπι ;ι-

ΓίΙ ^08β|.11υI11. ίβεοί) οεοΐίδ ηιεηΐίδ νίιΚΊοΐ. Οεοΐί ΙΜβί | βΓ-

8; ίο3είοΓβ8 εοΓρΟΓβίβ. Μ. ΐ'3ΐίδ βρϋο^ηδ. Ρεεοηίχ νίποιί

0ϋδ13ΐιι. 763-771

Ηομιι.. Ι.ΧνίΙ. ηίχίι αηίεηι ΠταεΙ αά Λκίρ/ι : Εεεε εαο

ιηοηοτ,είετίί ηευ$ μΜ. εαηι,εί τεάηεεί νο$ βεηι εχ ίεηα Ιωα

ίη ίβνταιηρα τιηη ναίτοηαη. Εαο αυίεηι άο ΐΦί ϊεείιηπεΙί'Οα

ρται ΐ'ηιΐηΐΐιικ ίιιίί, ανα εερί ίη αΙα;ίίο ηιβο εί αται (Οβη.

48. 21.22). — ^3^(ιI)^ ΙιίδΙοπιιη ρβΓΕΪΙ 0ηΓ)ΐ8θ810ΐιιυ8, εί

ϋδ (|ιι;γ ρΐΊΓΓί'ιΙειιΙεηι ΗιιηιίΙίβιη εοιιεΙηδβΓοηι ΙίΓενίΙβΓ Γβ-

δΐιιηρίίδ , ί(1βη1ί(1ειη .Ι,Ηΐιϋιιιιι ίηϋυείΐ ΓΟδ ΙιιΙιιι 38 ρι•κ ιϋ-

εβηίειη ήΐϋδ, ει ϋβ ηιοηε 803 ρΓοχίιη» Ίρδοδ αϋπιοπι-ηίειπ,

εχ νεΓοίδ 3:ιΐ'οΙ>ί (|ΐΐ3ειΐ3πι ιηοΓ3ΐί3 ρΐ'ίιιείρί3 ι•ι ιι.ίι8. μίΙιϊ

βΐ'3113 : ΙΐίΙΐίΙ ρΓ0(1βδδε ΙΙΟΙΙΙΙ Ι1.111ΙΓ3ΐί3 11181 Ι1Ι01Τ8 |)Ι ιιΐιί 3<'-

εεα'ηηΐ. ΜγδΙιτίοηι Εοε1ΐ3ΐ'ίδΙίχ ρΓ3?8ίςιΐ3ΐηΓ. Γ.ογ πκΐ(,πιιΐδ

ίιΐ3ΐιι•ΐιΐ8 ίιι ΥβΙβΓΪ ΤβδΙβηιβηΙο. Ρίηίδ ΙιίδΙΟΓίχ ίοδβρίιί ;

ι•.-ιιγ(•μ πιιιι ίιιι•ΙΙ;ιΙι Η ιιΐ3ηδΐιεΙιιο"ιιιε εοιίδοΙαΙυΓ εί Ιιοηίι

ειιπιιιΙιιΙ. Μοί'ίεηδ γοοΊιιιπι 4ιιϋ;ευιυιιι ρΓ9β(Ιίεί(. εοηείιΐδίο

ειιιη ιικιι-,'ΐΐί εχ1ιοΠ3ΐίοηε. 571-381

Μομτι»Ι ίη δεπιιοηεδ οοΐο ίη Οοηβδίηι. 579-380

Νι.ιΐΜ. Ι, Ιΐ3ΐίΐιΐ8 ίη ρΐ'ίικ'ίρίο Ουαα'Γίςβδίηιχ, ίη ΗΙικΙ,

ίη ρτίηείρίο [εείί ηειιι ανίιαη εί ίειταηι (Οβη. Ι . Ι; : 3ΐ• (Ιο

ί^ιιιιίο εί ι•Ιοοιικΐ8)Ίΐ3. — 4ε]υηίηπι νοΓί εοηαρ3ΐ'3ΐυΓ. Μϊ-

ιιί(Ίι:εΐ)Γΐιιη εί Οειιΐίΐίηιη ειτοΓεδ. Οοιίδ ρει• ΙίΐιΊ.ΐδ α^ΐΐ

ι'"πι Ιιοιηίοβ. Μ3ΐιίεΙΐ3'ί νβΓίΙϋΙειη ιηεικίαι ίϊ ηεΐΊΐδιιηΐ. Κο

ΠΙΙΙΙ ΙΙ1ΐΙΙΙ|•3ΐ.ΠΙΙ1 Ι'3ΐί(ΚΙ1•|1Ι 11011 ίΐΙΙεΙΙί^ίΐΙΙΙΙδ, (11)3111(1 Ι1ΙΪΙ.1Ι8

ιΙί\ ίιι.ι. 1 1ινί:ιοί ερίδεορί Αηΐιοείιεηί Ιβοϋββ. - 581-386

ΚΕΙ01. Η. Γ.ιιγ ιη δοΐβ βΐ Ιιιιΐ3 ει ειιΊο ει βΐϋδ ϋίχεηΐ,

η"«ί, Ιη ηοπτίηε αιιίοιτι , Ραάαηαα ; ει (|ΐιί(1η3πι δίι ίΙΙιιϋ,

Αά χνηααίηεηχ ( Οβη. 3. β. 26 ). — Υίδ (ΐπιϋοιιί* Ε(•ο1ι•ι>ί;ε.

Υοοί'ΐιι , ΕαηΊηηαι , (ΙίδεηΙΐΙ, ιιί .'κΐ ιιηί^ιΊΐίι ιιιιι ΙΗί ΓιΙιιιιη

3}ριο8(•(•ηΊιιιιι ΙιοδΙε$ ν ει ίΐ3ΐΐδ 8θΊΙυε«1. Αηΐηι-οροηιοτρϋιΐΜ
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Γ<κΙ*Γβιι11. 586-590

δΕΚΜ. III. ΟοίϋδίΙ ίΙΙιιϋ, Αά ίίιηιΐίίικίννιη (Γ,ο.η. 1. 26),

βΙ (μια (1β 03ΐΐ5» , πιιιι ϋίχβηΐ 1)βιΐ8 1105 οΌΐΙΙΙΙΙίΓΪ ΪΙΙ ΓβΓ33,

ποη ιΙοπιίιιβιηιΐΓ, βΙ Ικιο ιικιμιι,ϊ ογκ» ιιοϊ οιιπε 3Γ£υπιβιι-

Ιιιιη β88β. — Λοοιιι-.ιΐιιπι δοημίυηβ Ιοι•ιί"ΐιοπι οοιιυηοηϋηΐ;

8οι-ίρΙυι-8ΐη οοιιίιτί οιιιιι μοιιιιιιί*. (ίβιιΐίϋιιιη ί>1 >Ί•<•1 ί< .ηί η•-

,ριιιιιΙ,-1. ΙιιίΙίο Γβι•35 ηιιηιο ηυιι ιϊ.ιιβίΜΙ. 'ΓίιηυΓ 1)6*1 ί.-ιηιηι

αΐίΐίδ Ιιιιιιιίΐιϊ. 590-593

8ΕΠΜ. IV. Ουοίΐ 8ΠΓνϊΚιΙΪ5 πιοϋοβ ΙΓβ* ίηϋυχει-ίΐ μβοοα-

Ιυιιι ; οι ία ηομίίμπιΐο^ 3ΐιϋίΙθΓβ8 , βοδο,οβ α,ιιϊ ρβι-βιιΐοδ

ηυιι Ιιοιιογιιιι. — Ηοιιογο αΠίεϊΙ 8υηϋίΙο3 5ΐιθ5 ϋιΗΐδ, π,υο-

ηκκίιι. ΜιιΙίπ'ίϊ οΙΙίοίυιιι ΜιιϋκΓ 5υΙ>]οουι νίιο, ιμι:ιι-ι•. ΑΙ-

Ιογιιπι 3βΓνίΐυΙί5 £οηυ3 6Χ Ρ«:θ»1(>• Οβ οΐϊιοϋ-, ΙίΙίοηιιη

βΓ^ι μαι•οηΙο8 ; ϋβ ΓβιηιιηβΓ3,ΙίοιιίΙ>υ8 ιηαιιοηΐιοιι* ραιοιι-

Ιιιιη ουίίοι-βδ. ϋο μοοηίβ ριπ-ΐοϊϋαΐΊΐιη. ('.υι• Ι:ιμίϋ3ΐ-ί 608 νο-

Ιιιίι π.Μίκ. £93 598

δΚΗΜ. V. ΟικκΙ ηοη ρπφίοι• ΑιΙ.Ίΐιιιιηι ραιιίπιυτ, «Ί ιιι.α-

]θΓ3 ρβΓ ΟΙ1Ι11 1)0113 0,113η] Πΐϊΐΐ $11111 ίΐ|1| (>ΓΙ3ΐ3, 51 ηοΙ)Ϊ5 ί| 5ΙΪ

3ίΚ>ιι<ΙθΓβ γοΐυοπιιιϋδ : οΐ 3ΐΙγοι•5ΐΐ5 608 ιριί ρβιιροΓοβ ρΓΧ-

ΙβΓοηιιΙ. — ΟΐΓ «Ιι ιιιιίιΐΜ ροοι-ιΐιιιη :ι!ϋ ρϋιιίιιιΐυι•. \ ίΠη-

(οηι ιριί 8ΐ•("Ι;ιΙϋΓ. Ιιοβτ βδΐ οι βυρβί'ίοι- Γΐ•„'ίΙιιΐ8. Υίι-Ιικ

οιηηοιιι πιοΐυιιι βχοΐαϋίΐ. ΜοΓϊΙίβ βρίΙθ£υ3 : υικΊ3ΐυΓ α.]

(Ίοοιιιιυ,νιιυπι. ΙΊιιιμιτιιηι πιί$βΓβιιι οοηϋίΐίοηοιιι ϋ<•β ΤΪΙ)ΪΙ,

ϋίνίΐίϋη&μιβ ϋιιι-ίιίαιη οιιιΐίϋ «χρι-οίχ-ηΐ. 5Μ-6ΌΙ

δΙ'ΗΛΙ. VI. ϋβ Ιίχιιο, ία οχ οο οοβιιίΐΐοηβπι &°η> β1 η>:>'>

Α<Ι:ι:ιιιΐ5 3ϋερΙιΐ3 8ί1, 311 νοΓο αιιΙοαυ3ΐη βϋβΓΟΙ, Ιι.ίο (Ι £.ιο-

δοοηϋί Γϋ.•ιι1ΐ;ιΙι• ρηβϋίΐυδ ικτϊΐ : ιίοιικμιβ (Ιο ]θ]ιιηιο, 61

3ιΐ(ι(] ορθΚβ31 ϋοηΐί ηΐβϋί13Γί ιρι;ι; Ιιι βΟθ1β$Ϊ3 ϋίΟϋηΙΙΙΓ. —

ΙΙ3ΙΙ10 111||ΐ||5 811 ι-ιιΐΐι'ίιιΐΐιΐιΐΐι ίΐΐΙΟΓΟβδβ, (|ΙΙ3Ι11 μΓθΐ3ΙΙΪ8

ΟιηνοιιΙίΙιυβ. ΑιΙ:ιηιιΐ8 αιι 5θίοιιΙίαηι υοιιί οι ιιι:ιΙί ΙκιΙιιιοι-ίι.

(}αίιΐ3ΐη ίβΐιυιοιιΐ οοιιιιιιι 01 ιικιΐιιιιι. ΕρίΙθ£ΐΐ3 $βπηοιιί3.

«01-007

8ΚΙ'.Μ. VII. Οιιηιο Ιιμιιιαιιι κιβηΐΜΒ Ιιοιιί ο! ηιηΐί νοοβΙιΐΓ

Ιίκιιιιιιι ιΙΙικΙ : ι•ι ιριί. Ι 5(1, ιΐο,Ιί,• ηκαι*Λ <τκ <η ΡαταάίίΟ

( όβη. ί. 9; Ι-ίο. Ϊ5. 15 ). — Οιι»ηΐ:ι 8ίΙ οϋΐΐ^ηιίο νβΓίηΐιιι

ϋϊνιιιυιη ί.ι ορικ Γβϋϊ^οΓΟ. ('ιιι- Ιίριυ.ιι βείβηΐΐχ Ιχιιιί ο(

πιΐιΐί μι•, νοίΜΐιιιιι ΓιιοιΊΙ. Μίΐΐ.ι οιυΐϊι.18 ικ>νί;ιιιΐ8, |ΗΐΟιρι:ιηι

03 ρι'ΓρΓΐΓ3νίΐΙΙΙΙ8. 1)β 1)01118 3^ίΙ ρΟΙ' ('ΠΙιΊΊΙΙ ίιινι'(ΊΪ8.

Ι.αΙί'π ι ιιγ ι ιι ρ3Γ3ΐϋ8ΐιηι ϊιιΐηκΙιιοΐιΐ8. ΟΙ)|β01 ίοιιοηι ΓοΓοΙΙίΙ

Μ^ιιίοΙιχ'ΟΓίιιιι. Οαίϋ ιιοιιιίιιο 1'3Γ3(Ιί8ί 511 ίηίοΙΙι^ιίΐΐιΙιιιη.

607-61(5

8κπμ. VIII. Ιιι ϋίβπι ηίΐϊ)1)θ8ΐιηι , ει ίη οοητβηΐυηι βρϊ-

80(ΐ|)0Γΐιιιι . οΐ (Ιο ιικιιιιΙ;ιΙιι ιρι». Ι ΐΓ3ιϋΙυιη 051 ΑιΙ:ιιιιιι, η»•

Κΐΐ3ϋ)ΐιβ ρπ)νίι1<Ί)Ιί'.ο Γαίϋ80 ςιιοϋ Ιο^οιιι ϋοευροηΐ. — Αι»

Γοχ 8ίΙ 031183 ρβηοαίί. ΙίΚΜίΛ)

Μομτι.μ 3(1 8ογιιιοιι6ιιι (ριοη'.οΊο οροηοαΐ ΓηίΓυηι ροο-

«13 3Γ§υβΓβ , βίο. ( ιριί 051 ιυιιυβ ιιι Οοιιββίηι ). β19•β20

8ΕΗΜ. IX. 0.ιιυιιΐ')ι1υ οροΠβαΙ ΓΐϋΙπιιιι ροοΜ(;ι 3Γ^ιιογο,

«Ι ιριοιΙ •■ιιΐ'ιιιιι 8»ΙυΙί8 ι•ιιγ:ιιιι Ιιιιΐιοπ' οοηνβιιί31, 01 ιρι;ιπ:

ΑΙιιϋΐιι \ <κ'.3ΐιΐ5 811 ΑΙ)ΐ'»Ιΐ3ΐη• ι•1 ϋβ ιιοηιίιιβ Μοβ : ιρίικΙ

ι»οιι (γο81γ3 αυΐ 8ίιιβ 03083 ]ιΐ5ΐ'ι ϋΐι ΙΊιι•ι•ϊιιΐ |ιί> ηοπιίιιιΙ)ΐΐ8

3ρροΙΙ.ιϋ, 8βϋ ίΐα ιΙί5ριΊΐ53ΐιΚ'. 1)«•ί ρΓ0ν'ιϋβηΙί3. — ΧοΙυβ

ΙβιηρβΓ3ΐΐ(1ιΐ8 ιηί8βΐΊθοι-ιΙί3. 8|.ίιίιιΐ3ΐί8 Ιιοσιο ηιιίδ. Ουο 5ί-

Ι,-ιιο ΜΐΙοπκι5ι•3ΐιΙιΐΓ ΟΐΓίίΙίϊΐιί. Λ1)ΐ'3ΐ)3ΐη, ιΙί80ΐρυΙί8 01ιι•ϊ.->ιί

ΜΓ. ΡΓ0ΙΙ1Ϊ883 Π'οί 00Γΐί58ίιη3 ; Γ05 Ιιιιιιι:ιιι;ο ιρι:ιιιι ίπο τι,-ρ.

Ι)θΟΐΓΜ13ΙΙ1 ΟΧ ΙΐίδίΟΓίί ΑοΓΐΙΐβ (Ι.•ιΙποΙ:ιι)ι Γο8ΙΙΙΙΐί| . ΚΠίί 11011

Γ«ί 5ΐιιιι ίηί(]υ1ΐ3ΐί8 ραι-οηιυιτι. Ο'ΐίιΙ οΙΙίοϋ ρπο5ΐ:ιι•ο ιΙοΙμμιιι

ΑΙϋ οΐ'ί,'3 ρ3ΓοηΙβ8 ίιιιρίυϊ. ίίΐιιτιιιιι αι•|)ίΐιίιιιιι. ΙιιΙβηίΓοΙι•

Ιίο ιιοπιίη 5 Λ'οβ. β20-(«0

Μίνι ιι;μ 3<1 δοητιοιιοβ ψπιιριο ίη Αηηαιη. β29•630

8ΕΒΜ. Ι. ^υοι^ ομοΓΙοβι οι ιιι ΡοηΐβοοβΙβ 01 8βηΐ|)ΚΓ]β-

]αηϋ ηιοιιΐΗΜ55θ, κι ιρκχΙ ηοη ρΓ»?8βιιΙί3 8θΙαιη, 8οιΙ βΐίβιη

Γβοοτϋ31(ο ρ•]ιιιιίι 811 ιιΙι1ί8 : 61 <Ιο 1)οί ρι-ονκίοιιΐιη, (ριικί-

ιριο ηοη ιιιίιιίιηιι ρ3η> ί|>8ϊυ8 8ΪΙ ρΓΧΙβΓ βϋα ρβΓβηΙυηι ΟΓ^α

ΙίΙΐΟΙ'05 3Ι110Γ : (|11!>ι|ψ|ι> 11011 ρ;ΐ1ΓίΙ)ΙΙΝ 8υΙϋΐη, 5''(| βΙ ιιι;ι!π-

οη$ ρΓίβοορίιιηι 811, ιιι ΙιΙιοι-οπιιη ηιοΐ'ββ οοιηροη3ΐιΙ, οι 3ά

βΧΐΓβΠΐυΠΙ (Ιβ ΑΐΙΙ13. .Ιι-,)ΙΙΙιϋ ΙΙΙΟΐΙΙΟΙ'ίΐΙ ΙΙΐίΙ|5, {ι^η.ιιί Ιιιιικι

ςιιαιιο. ΗοιηίΙίαιη οοηΐΓβ ^βηΐίΐβϋ Ιι.ιΙιιΐ;ιιιι Γοβυιηβιιβ ϋυ38

η;ι•5οπμιι ηιι;ι•Λιίοηι•5 βοΐνίΐ , νίϋοΙίοοι : ΐ|υο ρβοΐο Οουβ

Ιιοιιιίηβ8 ηυιιιιιϊϊΐη ϊιΐ8ΐΓυοΓβΙ ; κΐ ιριιίΓο, ϋιιπι οοΓροη ο«ο-

1«81ί3 (|ϋ3.>ί ίιηιηοιίΛΐί ]ιινβιιΙιιΙβ Ιιίιμιιιιιγ, ηθ81Γ3 κίπΐ ιη,τ-

018 61 ΟΜΤυρΙίΐΙΙΐί ιιΐιιιιιχκι . Ι.ίΙιι Γι ιΐΓΐιίΙΙΊί ιμμ}ο>' ν<8 , 0.Η3ΙΠ

ιιιιΙιίΓα:; ΒΙϋ ρΓ3νΐ 3ΐκΙίο3ηΐυΐ' 3 ρ:ιπ•ιΐ|ι1ιιΐ5. ΜιιΙίιτί ηΐϋχίιιιβ

οοηνβηίΐ ο(Ιιιο;ιΐίίΐ ΜΙιογοπιιιι. Ηί^ίοι-ΐα Αιιιιιο ιιιιιΐι-Κ 83-

ιηιΐι•Ιί5. δίβΓίΙίιαβ σ,ιΐ3η1ιιιιι ιιμΙιιιιι. Εχ ηοιηίηβ δαηιιιοϋβ

οεο35ίοηοιιι βΓΓίρίι ϋβ οϋυοβίώιιο ΙϋιοΓοπιηι ΙοιριοιιιΙί.

_ _ 630 Οίο

ί»ΕΙ\Μ. Η. ϋβ &Ιβ Αηιΐ33, ϋβιριβ ρΙιίΙο$ορΙιί;ι, ηοο 051,

•ηιιηί πιοϋβΓβιίοηβ οι ηιυϋβ8ΐία ϊρβϊαϋ , οι ϋο ΙιυιιοΓβ ιΙβΓβ-

Γβηιΐο ίϊοβΓϋοΐίΙχιβ ; βΙ ςυοϋ Ιιιπι ίη ίιιίιίο, ιυιη ίιι Ιί.ιο

(ηιιϋϋ ηι οταηϋυιη. — Εΐϋοχαα ηΓ3ΐϊοηί8 οχοιιΐρΐυ Αιιη»

ρΓοΙιαΙιιΐ'. Αιιιιί 5ίιιιιιΙ πιιιΙογ 61 ραΙΟΓ. Πιΐ| Ιίοοηι Χηηκ νίΓ-

ΙιιΙβηι 1;ιιιϋ3(. Α5>ίιΐυβ 0Γ3ΐιϋιιιη. ΤοΙοΓ3ηιΐ3 ο< ηνκ'ϊοηιιη

0003810 ιιιΐΊ'ίιί ϋα\ί(Ιί. ^'ιιοιηοϋο Ι'βΓβηϋίΕ οοαίυιηοΐι.ιι. Ργο.

03110 βϋ ιηοιΐ53πι. Μ0Γ3Ι13 0ρϊΙο^ιΐ8. 643-052

8ΕΚVI. III. ϋβ Λιιιι;ι ϋοςιιο δαηιηοΐίβ οϋυο3ΐίοηβ, βΙ ιρι..|

ιιΐϋΐ5 5ίΙ ίη ρ;ιι•ϊοηϋ(ΐ Ι3ηϋ133, ο! ιραυϋ ρβΓίουΙοβυηι 8ΪΙ 1ί-

ΙιβΓΟδ Π6{[Ι'ΚεηΙβΓ ηβΙιΟΓβ. — ΟρμΙιο Αηιιχ ηιι»ηι $η(*

1)θ(ΐ. Ι.ικτνιιιχ1 ΙΊ^ΊΙΙΙ | Ι:ιιι(ιιιιι θΓ3ΐίοηί8. Κ 05 5|.ΪΓίΙιυΙ.•>

Υ3Γϋ5 ΪΙΙ(Ιθ5ΙΙ10ΙΙΙΟΙ' ίθΓΙΙ115 ίκΙιΙΓΙΚΙΙΊ ρ0551|||1. ΑΐΙΙΙΛ Ιί|ιι-Γ(>.

πιπί ο•,Ιιιο:ιΙ 101115 ηι:ιμΐ5ΐι•3. Ο11311Ι3 ρίοΐΛίο ρυοππη Οοιιιίιιο

βϋυοβνίΐ οΐιΐυΐίίςιιβ Λιιιιιι. Οιιπ| ;ιγ:ι(ιιγ Αιιη;ι• 530Γί1ϊι:ίιιαι

οιιιιι 5»(τίΙκ•ίο 53ΐ•(τιΙοΐϊ5 βΙ 53<τίΙκ'κ> ΑΙΐΓίΐΙιΧ'. Αηη:β ιηο-

ϋο5ΐΪ3 βΙ μΓ:ιΙιΐ5 3ΐιίηιιΐ5. ϋί5(:ί[ιΙιιιιι ο:ϊΊο5Ιϊ ίηιΐιυοικίί ]υνε-

1105. 1•'β1ϊοϊ(35 νίΐχ οχ•Ιθ5ΐί5. Αΐιιι .-£3ΐίοιιΐ5 ιηοϋΐ \ιτιι.

653-660

8ΕΚΜ. IV. Αϋ 005 ηηΐ οοΙΙοοί.ι Γβΐίοο ηι) ιΙιο.ίΙγϊ 350βη-

ϋαηΐ : οι α,ιιοϋ ηοη 5θΙυιη κιίΐίιι* βίι ίη βοοΙο8Ϊ3 ϋοπλγι,

<)ΐΐ3ΐη Ίη ιηο3ΐΐ'ί8, 8βϋ οΙί3ΐιι }υουιιϋίιΐ5, βΙ ϋβ 8οουηιΐ3 ραηβ>

ρι-οοιιΐίοιιί8' Λιιιιιο : αιιοϋυ,ιιβ ίηϋβ5ΐηοηΙβτ βΙ ίιι οιηιιι Ιικο

ΰοθ3Γί οροτΙΟΛί , νβι ίη Γογο, νβΙ ίιι νί» , νοί ίη ΙοοΙο.

οΙΐΊΐΐΗ-ιιΐιιιιι «ριοιΙ β 5ρβοΐ3ου1ί8 οι-ίΐιΐΓ ηιιιΐιυπι εχοβϋΐΐ

νοίηρί,ΐίοιιι ίηϋο 300ορΐ3ηι. (_>ι ι;ι ιι ι <Ιινι•ι•53 5ίΙ τη-Ιαίϊ* οινίιϋ

νθΙ|ΐρΙ:ΐ5. ΕχροπίΐΙΙΓ ΑιΙΙ|;ΐΜι|•.1!ίο..\5^<ίΐ1ι! ρΓ003Γί (|011011Ι1Ι5,

οι θΓ3ΐίοηβ5 0Γ0ΟΓ35 ικ•£οΙϋ.5 ίιιΐοΓροηβΓο : Ιιοο οοιι(1πιΐ3ΐηΓ

βχοιημΙί5 01 εοιιιρ3ΐ-;ιΙίοιιίΙιιΐ8 οιιιη οχ |>Γ3ηϋίο Ιηιιι ε Ι':ιΙ>γο-

ηυη 3ΐ-ί10οίο ϋοϋυοίίδ. ΑΟοοιυϋ |-ι-α'οί|.ιΐ3 ρ3Γ5 οπιΐίοηίκ.

Γιοι-ιιΙ β Ιοιπρίο ΙυοίυΐΓϋ 3η 6X00801 ηοη βοοοϋοηίοβ.

ΙίΙ)ί(|υβ 0Γ3Γ0 ρθ551ΙΠ1115. 000-ΟΌ8

8ΕΙ1Μ .V. Αϋνβι-βιΐϋ β()8 ςιιϊ ΐΛΐιΙιιηα :ιι Γβ8(ί5 οοηνοιιίυυ),

61 φΐίιΐιιαιιι 8)1 ίο51υιιι ; ίίβηι 3ϋνβΓ5θ5 βθ8 ιριί ίιιοιΐ83:ιΙ ϋί-

νίιαηι ρι-ονϊιΙοηΐί3ΐιι, οο ιριοϋ ίη Ιιηο νίΐ3 οπίιΙ,ιιιι 5ίηΙ ιϋ-

νϊΐ08, ηυίϋβιη ρ;ιιΐ|.οπ•5 : ι|ικμΙ |/3ΐιρβΓϋ)8 υιίΙί55ίηΐ3 511, οι

1)1111(1 |Ι3Ι1|>0|•1;|5 ι 1(15 ν(ι1ΐ|ρ1;ι115 30 500ΙΙΓίΙ:ΐΙΐ8 11|||•|Ι1<• Ι».

Ι)β3ΐ, <ρΐ3ΐη ϋίνΊικ; ϋοιη ριο ϋβ Αιιιιβ. — ΚονΙοπιπι οτη»•

Ιιΐ8 νβΓί. 1':ιιιοίΐ35 βηιΙίΙΟΓυιη ιιβ οοηΙπ5ΐοΙ. Ιιι &. Ιη(3Γί Γ)οϊ

\χΐΛή ηυίϋ 8ίΙ. .Επιιιιικο ρι-ο ΟιγΪ81ο ΙοΙβΓ3(39, μιιιΙ ρ-βΐί»,

00Γ0Ι13, ιιιογοι-8. ΗβΙίο ΙιοιιοΙίοοηΐ ί;ο 3 ϋοο ηοη ι-ορο5θβηιΐ3.

1'3Ιΐρι•|'1.ι5 3Γ165 ίΠνβΙΐίΐ. Αΐΐ Ι ΙΐΙ5 ρ,ΙΙΐρβΓΟ ϋίν08 1|.ιΙ)ι'3ΐ.

8ιΐιιιιιιΐ8 5ϋ.ινίοι• ρ3ΐΐ|•ι;ιί. νιιΐοίικίο |Γ08ρι<Γ3 τίμιο ϋίνίΐί-

1)08 βΙ ραυρθΓίΙ)ΐΐ5. ΡιιηβΓ3 ϋίνίΐυιη οΐ ρ:ιυροηιιιι. 608-67»

ΜΟΜΊΐιι αϋ ΐΓβ8 ΗιιιιιϊΙί;>5 ϋο ϋϊνίϋο οι δαίίΐε. 675-676

Ηομιι.. Ι. ϋο 1)3\ ί,ΐο οι δαϋΐο, ϋοιριο Ιοίβηηΐίβ, βι φιοϋΐ

0|Κ)Γΐβ3ΐ ίηί|»ίθί8 ρβΓΟΟΓΟ, ΠΟΟ ϋβ ΙΐΙι8ι•ΙΙΙ ιΐηΐϋ ΙΙ13ίι' Ιοηιίι. —

Ιΐανίιΐ βχβιηρΙαΓ Η ιηιβηίϋΐίβ. ΒοηοΟοίβ Ι);ινίϋί5 ίηδ^άΙοιη.

Νοιι βΙΓοΓΙατ Ο^νίϋ οΙ) ριωροιιιιη 8ΐιοοο55ηηι . Γ.οιΐ5ΐΙί:ι ιιιίΐί•

(ηηι 3ϋ οίΐ-ϋοιη ίιηροΐίβηΐίιιιη ηο^Ιί^ίΙ ϋανϊϋ. ΟυΓ Ι)οι.$

1105105 ΠθΙ)ί8 ΙΡ3ϋ3ΐ. Ββ808 ΓβνβΓΟΓί ΟρΟΠΟΐ. Η()5ΐΟΠ1 ϋί-

νίϋ Ιι.'ΐιοπΙκ-,ο αρροΙΙ:Κ . 1)α\ϊι1 3 ικ.Ι)ί8 ίηιίΙ»ηϋιΐ8. 676-688

ΗΟΜΙΙ.. II. ΟικκΙ ιιιιιβηιιιιι ΜΙ ποηυιη, ηοη 1:ιιιΐιιιπ βχβΓ-

ΟβΓβ νίιΊυΙοιη, νιτυιη οιίϊΐο Ιαικίαι-ο ; ο,ιιοϋηυο ϋβνίϋ ηι^Βοί-

Ιίθ(!1|ΙίΐΙ5 ΐΓορ.-ΙΊΙΙΙΙ ΟΓΟΧΟΓΙΙ ρ3Γ0βΙΐϋθ83ίίΙί,φ13Ι11 |>Γ08ΐΓ31Ο

Γ•οΙ'3ΐΙι : ο,υοϋφΐβ η«ο (ιοίοιιβ ιιι;ιμί5 ρΐΌΐ'ιιοΐ'ϋ 8ίΙ)ΐ ςιιβιη

8:ιιϋι : <Ιι"ριο ονοιΐ5:ιϋιιιιο ίρΝίιΐ5 .'ίρικΙ 8;ιιιΙοιιι. — Ι.:ιιι•Ι:ιιο

νίηυΐβ ρΓχιΙίΐοβ ρΐΌϋΐ!8ΐ. δαεηΠοίυιη οΒίτι ϋβο Οίνίϋ,

ΗΐιιιιοΙϋ.115 ίΓ3ΐη. Ι'.οιιΓογι ϋαιίϋοιη οιιιιι ΐΓΪ5υ5 ραβΓίλ. ΝΊΙιίΙ

Ιηΐίιΐδ φΐ3ηι ρβΓοοΓβ ϊηίηΓιοο. Οη;ιηΐΛ ΙιιοΓίΓβοβΓίΙ Ι)ϋ\ί.Ι,

8θΓ\'3ΐο δϋϋΐο. ΜυΙΐο ηΐ3}υ5 |>3γοογο ςυ3πι ροΓϋβΡβ. ΙΙιιίυ»

Ι >>•ί \-( ιΐιιιιΐιιι οιιι 8ρβο131 ΰβνίϋ ; ιηοΠοιιι δ3ΐίϊί8 ϋβΟβΙ. Ι,ι-

ΟΓ\ίιι38 »ϋϋίοηΐί!)ΐΐ8 ιηονβΐ (Ίιι•\Μΐ5Ιοιηιΐ8. 686-693

ΗΟΜΙΙ.. III. Οηοϋ ριτί -Ιΐ1ιΐ5ΐιίιι 8ίΙ ικΙιγο 8ρ<•οΙαοιιΙ:ι, βΙ 03

Γ03 αϋιιΙΐβΐΊ-ϋ ροΓΓβείοβ ϋκίαι, βι ϋίιιο ΙτΪ5ΐίιί3 οοιιΐβιιΐϊοο,υβ

ιι;ΐ5ΐ•;ι(ιιι• : Ιιιπι ιριικΙ οιιιιιο. 1()ΙθΓ3ΙΙΙΪ9Β ({οιιιΐ5 ΙΙ,ΊνιιΙ ίιι ίί3

(ρι;ο ΓοοίΙ 6Τ),'3 8;ιιϊΙβιιι. 5ΐιροι:ιι ιι : ρθ5ΐτεηιο ηυοιί Γ3ρίηβ:ιι

ιοιρίιΐ 3ΐιίιιιο ΙΌγγο, ηοη ηιίηοΓ νίι•ΐυ& «Ι, ςοαιη Ι3ΐ£ίη

ε1οοπιθ5)ΐΐϋΐιι. 0"3'η αΐίβηυηι 5ίΙ 3 πιοπ1)υ5 ο(ΐΓί5ΐί3ΐιί5.

5|>οι ■1:ιοιιΙΐ5 ΙΙιο:ιΙι:ιΙί1>ιΐ5 ίιιΙοΓ088β. ΝιιΙΙιΐϋ ιιιίιιι,οιΐ5 δΐΰΐβ

ϋοΙ"ΠθΓ. ΝίηίΙ ιιοοιιίι 1):ηκΙι (κίιιηιι 83ϋΙί5. ϋιι• | ;ιϋοιιΐι:ο

ιιιι'ΐ'ίΐιιιιι ;οιριοΙ ιιι- ο1οοιιιιΐ5νη:ο. ΑΠίοί οοηΙιιηιοΙίΐ5 3η 511 ίιι-

ΙοΙοΓ3ΐ)ί1ο. ϋΙίΙίΟΓοδ 3ΐιιίοί3 ίιιίηιιοί. Αεου53ΐίο 5Ιΐί 01 Γ0ΙΙ1ι5-

βίο οπιιπιιίί. Νο ϋχ'ΐηοη ιριί(Ιοηι ηο8 3ϋ ιιοιιί οοηοίΐνβ ρο-

Ιβ5ΐ. 1Γ3 8θΙΐ1ΐ3, ρ)3ΙΙ0 ϋί£|108>ήΐ1ΐυ3 φ!3?, ΪΓ3 Ιοι'ΧβιιΙΟ,

ηο!•ί8 ηοη :ιρ|.3ΓΐΊ)3ηΙ, νοχ Ι);ινίι!ί5 ροΐοΐιΙί55ίιηα. ΝίΙιιϊ

Ιιιιιιιί μΙοι•ί3 1ιιΐ'ρίυ3 οι, ςιιί ηοηυΓβ | ηενοηίΓΪ νυΙ(. Νίηίϊ

Ιιιιπιαιιίυΐο |ιοΐοιι(ίιΐ5. Ι πιιη 50ι!;ιιβ ίη ηο81Γ3 651 |«ιΐ05(:ιΐο.

ΰί^ΙΙΙΟΓ Ι30ΓΥΙΙ1Ι5 ιριί Γ:ιπ; ιιφΙΙ'ί;ιιιι. Γιιηι ιικχϊιηβ 001-13 11(18

ιιιβηβηΐ ;ΐ| ικ1 Ιίοιιιιι ρποιιιία, οιιιιι ίο ηοηιίιιί1)ΐΐ3 ιιο,,-ιιΚιιγ.

Ηθ5ΐβιη δ3ίϋ ΙίΙίΐ5 ΙυΐΟΓβηι γοΙκ^ϊι; Ιιι 1ίΙιθ5 1ΐ05ΐίϋ ϋβηο-

νοΙιΐ8 Ι);ι\ίϋ.

8Ευ-ΧΐΑ ΟΧ 1101 15 ΗοΐΙΓίοί δ3νίΙΐί 61 ίθ31ιιΠ5 Βο:3ίΐ Ιη 10-

ηιιιιιι IV Οροι-απι δ. 4θ3ηιιί$ ΟΙιγ}50$Ιοιιιϊ.

ΠΝΙδ ΤϋΜΙ ςυΐΝΟΙ'ΛΟΕΗΙΜΙ ΟϋΑΚΤΙ.

!.
' Ραπ»ϋ8. — Εχ Τνρϊδ ί.-Ρ. ΜΙΟ.ΝΕ.





>



1

 

3 2044 073 501 926

Γ

ΊΙ.> ΤΗ!5 νΟΙο.

ϋΟΕ3 ΝΟΤ ο;:α::

ΟυΤδΙΟΕ ΤίίΖ ΙιΒγΑλΥ

 



|^^Α 

 


